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16-kos konferencija Paryžiuje

Italijos rinkimai
Rymas (Dena/Reuteris). Rinkiminė kam

panija Italijoje baigėsi penktadienį. Paskuti
nėje kalboje komunistų vadas Togliattis ap
kaltino de Gasperį, kad pastarasis, girdi, 
„Italiją parduodąs svetimiems interesams”.

Darbo partijos sekretorius M. Philippsas 
penktadienį socialistams atsiuntė priminimą: 
jie demokratijos italų tauta pateks negai-> 
lestingai tiranijai, kurios priespauda nesi
skirs nuo fašizmo.

Pirmoji rinkimų diena praėjo visai ra
miai Tik ties viena rink-mine apylinke 
sprogo bomba, kuri nieko nesužeidė. Daly
vavimas balsavime buvo labai gyvas, 
avimai tebevyksta ir pirmadienį.

Nereikšmingi priešininkai
Volverhamptonas (Anglija). (Dena/Reute

ris). H. Morrisonas, Britanijos karūnos ta
rybos lordas pirmininkas, darbo' partijos 
konferencijoje sekmadienį nurodė, kad britų 
komunistai yra „menkiausi ir nereikšmin
giausi” darbo vyriausybės oponentai. D. 
Britanijoje esą apie 40.000 komunistų ir jte 
nežiną, kame jie šiandien yra atsidūrę ar
ba kame atsidurs po vienos kitos savaitės. 
Konservatorių partija, pareiškė Morrisonas 
neatliekanti net savo pareigos kaip veiks
mingos inteligentingos ir energingai kritiš
kos opozicijos.

Bal-

Jugoslavijos taiitos kovoje dėl 
teisių primygtinai reikalauja 
Kernteną prijungti prie Jugo-

Jugoslavija kelia teritorines 
pretenzijas

Belgradas (Dena). „Borba”, Jugoslavijos 
komunistų laikraštis rašo, kad slovėnų tau
ta ir visos 
pagrindinių 
slovėniškąjį 
Silvijos.

Toliau laikraštis rašo, kad Jugoslavija iš 
Austrijos reikalaujanti reparacijų, grąžinti 
slovėniškąjį Kernteną, atiduoti karo nusi
kaltėlius ir suteikti Jugoslavijos mažumoms 
teises, kurios yra likusios Austrijoje.

Pirmas gaullistų kongresas
Marseillė (Dena/Reuteris). Penktadienį gen. 

De GauUe atidarė pirmąjį prancūzų tautinės 
unijos kongresą. Savo kalboje de Gaullė, 
tarp kitko, pažymėjo, kad mes visi su
prantame reikšmę to žygio, kuris prieš me
tus pradėtas Prancūzijai gelbėti. Toliau sa
vo kalboje paminėjo Jtalijos rinkimus ir at
kreipė dėmesį į didelę tironijos grėsmę.

Į Marseillę buvo suvežta 3.500 policininkų 
tvarkos mieste palaikyti.

Marseillėje pasibaigus prancūzų tautinės 
unijos kongresui, gen. de Gaullė uoste pasa
kė kalbą. Joje reikalavo visuotinių rinkimų, 
kurie pakeistų vyriausybę, ir kvietė Pran
cūziją susivienyti prieš komunizmą. Jis pa
reiškė, kad R. Schumąno „vidurinio kelio” 
vyriausybė netekusi tautos paramos ir ne
bepajėgianti kontroliuoti politinės ir ūki
nės padėties. „Mūsų separatistai (komunis
tai) dabar rodosi dar separatistiškesni, kaip 
kada nors anksčiau. Sovietų S-gai rūpi tik 
viešpatavimas”. '

Komunistai turi du didelius šansus: vie
nas, kad mūsųi sujukusiame socialiniame ir 
ūkiniame gyvenime nėra sutarimo tarp vy
riausybės ir tautos, d antras 'Šansas laiko
mas rezerve užsienyje ir, jei jis pasireikštų, 
būtų laikoma invazija. Kad ir kažin ką pa
sakotų šie melagiai ir'tauškalai-, niekas ne
gali, mums prancūzams, tokioje padėtyje 
nuslėpti do pavojaus, kuris kabo virš mūšų.

Dėl atstatymo tikslų aplamai sutariama. 
Bet reikalingas nuosaikus šeimininkavimas, 
reikia 1 palaipsniui grąžinti prekybos laisvę, 
įkūnyti Marshallio planą, sudaryti planą pa
senusioms gamybos priemonėms pakeisti tr 
žaliavomis aprūpinti, o taip pat privaloma 
ir tokios visuomeninės santvarkos, kurioje 
būtų pašalinta klasių kova bei žmdgus žmo
gaus išnaudojimas. Šie reikalavimai netu
rėtų susidurti sti pasipriešinimu.

Beveik kiekvienas patvirtins, kad met, 
laisvosios Europos tautos, turime susiburti

J vieną ūkinį ir strateginį visetą ir, kad ši
tas visetas vieną dieną priims į savo tar
pą Vokietijos valstybių federaciją, bet ne 
ketvirtąjį reichą, ir kad jis turėtų būti 
sietas su JAV abišalėmis garantijomis.

Prancūzija turi suorganizuoti savo 
nybą.

De Oaullė nurodė, kad jo sąjūdžiui reikia 
kaip'galint greičiau kreiptis į tautą auto
riteto ir reikalingo patikėjimo gauti, kad 
galėtų vadovauti tokiius slinkiais laikais, 
galinčiais tragingai baigtis. Jis tai sakąs, 
nes turįs pasitikėjimą demokratija.

su-

gy-

Paryžius (Dena/Reuteris). Naują Mar
shallio plano 16 Europos valstybių konfe
rencijos sesiją Paryžiuje penktadienio rytą 
atidarė britų užsienio reikalų ministeris 
Bevinas.

Jis pažymėjo, kad pasirašius chartą, penk
tadienį po pietų konferencijos dalyviai vėl 
susirinks, bet jau kaip naujosios organiza
cijos tarybos nariai.

Konferencijos informatorius H. Alphan- 
das pareiškė, kad darbo komisija yra su
daryta jau prieš vieną mėnesį. Jos greitas 
pasisekimas paruošiant 16 tautų chartą lai-

Kuris ženklas laimės rinkimus Italijoje? '.
Du rinkiminiai' plakatai: „Demokratinio liaudies fronto” plakatas su Garibaldžio 
atvaizdu (kairėje), o greta de Gasperis. (Apvertus žiūrint pasirodo užkulisinės 

figūros. Įsitikinkite).

Tyrimai baigti, duomenys neskelbiami
Amerlkos apsaugos programa

Clevelandas (Dena). Senatorius Taftas 
(respubl.) šeštadienį paskelbė JAV apsau
gos programą. Joje numatomas Jungtinių 
Tautų chartos pakeitimas, naujo tarptauti- 

. nio teismo steigimas,' Amerikos karinių pa
jėgų sujungimas 'ir stipriausios pasaulio 
armijas J. A. Valstybėse sukūrimas. Be to, 
Taftas kritikavo slaptosios diplomatijos me
todus, kurie buvo naudojami dviejų pasku
tinių prezidentų, ir pasisakė esąs šalinin
kas tokios užsienio politikas, kuri kiek ga
lint būtų vedama Jungtinių Tautų rėmuose.

Bogotoje grįžo tvarka
Bogota (Dena). Reuterio pranešimu Ko

lumbijos sostinėje būklė vėl yra beveik nor
mali. Kariuomenė turi savo rankose miesto 
kontrolę ir yra laukiama, kad tuojau bus 
pradėtas geležinkelių ir orinis susisiekimas. 
Stengiamasi per neramumus išleistuosius tris 
tūkstančius kalinių vėl surankioti. Apie 5Q 
asmenų, kurie buvo Įtariami plėšimu ir 
deginėjimu, yra suimta.

Nužudytasis kairiojo sparno liberalų 
das Dr. Oaitanas trečiadienį Bogotoje 
vo iškilmingai palaidotas.

Devintoji Panamerikos konferencija vyks
ta toliau. Prezidentas Rerezas patikino, kad 
Kolumbijos vyriausybė prisiima delegacijų 
apsaugą ir aprūpinimą.

Respublikininkų atstovas D. R. Jackso- 
nas, kuris konferencijoje buvo tarėju Ame
rikos valstybių sekretoriui Armourui, pa
reiškė, kad jis trečiadienį grįžta Į Washing- 
toną, kur padarys kongresui pranešimą apie 
įvykius Kolumbijoje.

Berlynas (Dena). Britų komisijos darbai 
tyrinėjant lėktuvų susidūrimo priežastis, pa
sak vieną britų informatorių, užbaigti penk
tadienį. Šio tyrimo rezultatas buvo raštu 
įteiktas britų zonos kariniam gubernatoriui 
Robertsonui, kuris šeštadienį išvyko į Lon
doną. ’

Pasak pranešimą, tyrimo duomenų nuora
šo sovietų įstaigoms neįteikta. Šių tyrimų 
vadovas aviacijos komandoras R. W. Waite 
gavo penktadienį tarp 4 ir 5 valandos tele
foninį pranešimą iš sovietų tyrimo komisi
jos vadovo gen. Aleksandrovo, kad jam 
siunčiamas raštas su sovietų tyrimo, komisi
jos nustatytais duomenimis. Šio rašto ver
timas buvo įteiktas Waitei penktadienį jx>- 
piet, baigus britams savo tyrinėjimus, bet 
kol kas nėra nieko žinoma apie to 
turinį. 1 ,

Penktadienio „Taegliche Rudschau” 
raštyje paskelbtas sovietų straijosnis
dviejų valstybių tyrimo komisijos darbus, 
pasak informatorių, neatitinka tikrovės. Per 
susitikimą su sovietų maršalu Sokolovskiu 
britų karinis gubernatorius Robertsonas pa
reiškė, kad jis visai pritaria abipusei ko
misijai Įvykusios nelaimės priežastims nu
statyti, bet tam pasikalbėjime nenutarta nie
ko aiškaus. Abipusė komisija tyrinėjimus 
buvo pradėjusi balandžio 10 d.

rašto

laik- 
apie

pa-

va- 
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Sovietų pažiūra
Sovietų žinių agentūra SND padarė ang

lų sovietų mišrios komisijos dėl lėktuvų ka
tastrofos darbo apžvalgą. Pirmiausia buvo 
apkaltinta vakariečių licenzijuota spauda, 
kad ji skleidžia nėteisingas žinias.

Britų komisijai daromas priekaištas, kad 
ji mišrios komisijos darbą „dirbtiniu būdu” 
išardė, nes bijojo teisybės konstatavimo, 
remiantis surinktais faktais. Ji išsisuko nuo 
mokslinio, katastrofos tyrimo ir pastovia! 
laikėsi per greito bet kokių liudininkų ap
klausinėjimo. Britų komisija atsisakė savo 
versiją apie katastrofą pateikti abiems ša
lims ištirti ir viri stengėsi mišrios komisijos 
darbą suredukuoti tik į britų pasiūlytų liu
dininkų klausinėjimą.

Tolesnis mišrios komisijos darbas dėl 
britų delegacijos užimtos pozicijos turėtų 
atrodyti neįmanomas.,

Iškrypta iš koridoriaus
Berlynas (Dena). Pagal vieną britų karU 

nės vyriausybės Vokietijoje informatoriaus 
pareiškimą Sovietų Sąjungos lėktuvai nuo 
sausio iki kovo mėnesio 54 kartus perskri
do sąjungininkų orinio susisiekimo korido
rių.

Pagal sovietų pranešimus britų lėktuvai 
21 kartą išskrido iš, nustatytos koridoriaus 
ribos.

Sovietų įstaigos konstatavusios, kad jų 
lėktuvai tik -Vienintelį kartą tepažeidę nuo
status. . •

Britų oro komandorius Waitė šiuo klau
simu pareiškė, kad arti Berlyno pilotams 
yra sunku laikytis koridoriaus ribų.

Praha (Dena/INS). Cekoslovakų tarnauto
jai pradėjo pasitarimus su amerikiečių am
basadorium dėl lėktuvo grąžinimo, kuris 
neseniai buvo nukreiptas iš savo kurso ir 
turėjo nusileisti netoli Mūncheno.

Dingo lenk»; diplomatas
Viena (Dena/Reuteris). Lenkijos pasiunti

nys Austrijoje F. Mantelis, kaip paaiškėjo 
penktadienį, kartu su savo žmona ir moti
na be pėdsako dingo iš Vienos.

Diplomatiniuose Vienos sluogsniuose vy
rauja nuomonė, kad Mantelis perėjo į 
Šveicariją. Jo dingimui nurodomas tas pa
grindas, kad prieš kelias savaites
spaudoje buvo straipsnių, pasak kuriuos 
Mantelis, buvęs vadovaująs lenkų socialis
tų partijos narys, turėjęs būti atšauktas J 
Varšuvą. Karo metu Mantelis su savo žmo
na buvo kalinamas viename sovietų kalėji
me.

Prahos aikštė Čekoslovakijos sostinėje pa
vadai* Georgo Dimitrovo vardo aikštė. (D).

austrų

Savo laiku geležinkelio direkcijos rūmuose (JAV sektoriuje), Berlyne, užsidariusiam, 
sovietų personalui raudonarmiečiai atgabena maistą. (Dena—Bild).

duoja ateityje naujai organizacijai pasise
kimą darbe. Toliau jis pastebėjo, kad char
tos tikslai nesiriboja tik amerikinės pagal
bos Įgyvendymu.

Pasirašyta Europos ūkinio bendradarbiavi
mo charta

Penktadienį Paryžiuje 16. ERP valstybių 
užsienio reikalų ministerial ir vakarinių 
Vokietijos okupacinių zonų kariniai guber
natoriai pasirašė Europos ūkinio bendra
darbiavimo chartą.

Toje chartoje, kuri sudėta iš 28 straips
nių ir 7 protokolų, pasirašiusieji kraštai iš
reiškia savo nutarimą sudaryti pastovią or
ganizaciją Europai atstatyti. Visi dalyviai I • 
įsipareigoja laiduoti Europos ūkinio atku
timo programos pasisekimą.

Gaišačiai išvengti ta charta Įsigaliojo 
penktadienį, nuo pat jos pasirašymo dienos. 
Tačiau atskiri kraštai turi ratifikuoti. Įžan
goje išreiškiamas signatarinių kraštų įsiti
kinimas, kad stipri ir stabili Europa turi 
didelę reikšmę laisvei išlaikyti ir prie tal
kos apsaugojimo prisidėti ir kad tik glau- . 
dus ir pastovus bendradarbiavimas gali at
statyti Europos gerovę.

Be to, dėkojama JAV už jų pagalbą, be 
kurios Europos atstatymo programos tikslai 
nebūtų sėkmingai pasiekti.

Be to, chartoje pasirašiusios valstybės 
pasižada pakelti savo kraštuose produkciją, 
ruošti planus gamybai ir gėrybių bei trans
porto ' priemonių pasikeitimui ir tolesniems 
pasitarimams apie muitų unijos sudarymą. 
Kartu įsipareigojama teikti naujajai orga
nizacijai visas jos reikalaujamas informaci
jas.

Chartoje numatytos galimybės rr naujiems 
nariams priimti.

Užsienio reikalų ministeris Bidault ta 
proga pareiškė: „Dokumentas, kurį mes čia 
pasirašėme, mtisų kontinento istorijoje yra 
vienintelis. Mes Įsipareigojome bendrai veik
ti ūkio, finansų ir valiutų srityse. Tai yra 
pirmas žingsnis į Europos sujungimą. Ke
lias iki nusibrėžto tikslo yra tolimas, bet 
mūsų šiandien žengtas 
reikšmingas.”

žingsnis yra labai

valstybių pilnaties 
Britanijos užsienio 

turėjo privatų •

*
Po Marshallio plano 

posėdžio pabaigos D. 
reikalų ministeris Bevinas
pasikalbėjimą, trukusį apie 20 minučių, su 
Prancūzijos užsienio reikalų ministeriu Bi- 
dąult. Apie pasikalbėjimo turinį nieko ne
pranešama. - —

Marseillėje komunistai ir gaulistar pasira
šė sutartį, kad darydami demonstracijas, ne- 
sigriebs smurto vieni prieš kitus. (D/R).

Berlynas yra visli vokiečių
Berlynas (Dena). Amerikiečių karinės 

valdžios direktorius Berlyne pik. F. L. How
leys „Neue Zeitung” laikraščio korespon
dentui pareiškė,, jog kiekvienam turi būti 
aišku, kad Berlynas priklausąs visiems vo
kiečiams. Berlynas logingai esąs Vokietijos 
sostinė. Jokia Vokietijos provincija negali 
viena' pati sau jo reikalauti ir jokia okupa
cinė valstybė čią neturi daugiau teisių, kaip 
kuri kita.

Dėl ūkinės Berlyno padėties Howleys 
nurodė, kad miestas labiau priklauso nuo 
Vakarų, nekaip nuo Rytų. Kaip pramonės 
centras savo poziciją Berlynas tegalįs at
gauti tik bendradarbiaudamas su Vakarais. 
Sovietų bandymai Berlyno ūkį įjungti į ry
tinę zoną gali tik nusmukdyti miestą.

Anglai Berlyno nepalieka
Pasak AFP, D. Britanijos užsienio reika

lu ministerija paskelbė, kad nėra numatoma 
tudj pat išgabenti visą britų personalą iš 
Berlyno į Frankfurtą. Britanijos vyriausy
bė neprisijungia prie kairiosios Orientaci
jos sluogsnių, kurie tokiai evakuacijai pri
taria. Tuo pat paneigiami ir visi gandai, kad 
jau britų šeimos paliko Berlyną. Išvyko tik 
kai kurie karininkai bei tarnautojai, kurie 
ryšium su tarnybos pakeitimais buvo perkel
ti iš Berlyno į Vakarų Vokietiją.

Referendumas nereikalingas
Karinio Vokietijos gubernatoriaus pava

duotojas gen. G. P. Haysas, atsakydamas Į 
„liaudies tarybos” raštą dėl referendumo 
Vokietijos vienybės klausimu, pareiškė, kad 
tas referendumas nereikalingas. „Mes visi 
pripažįstame visų vokiečių rimtą norą at- 
gauti Vokietijos vienybę. JAV vyriausybei 
visada rūpėjo pasiekti tą tikslą, ir ji savo

pastangų nemažina. Bet man yra aišku, kad 
vokiečių tauta nenori takios vienybės, kuri 
įstumtų į ūkinę ir politinę vergiją”.-

Planuojama sovietų zonos vyriausybė
Berlynas (Dena). MUnchene leidžiamas 

„Die Neue Zeitung” praneša sužinojęs iš 
sovietų karinei valdžiai artimų vokiečių 
sluogsnių, kad gegužės mėn. pradžioje esą 
galima tikėtis sovietus sudarysiant savo zo
nos vyriausybę, šie sluogsniai pareiškė, kad 
Sovietų Sąjungai dabar tereikią tiktai kon
soliduoti. savo padėtĮ rytinėje Vokietijoje. 
Maršalo Sokolovskio išėjimu iš kontrolinės 
tarybos ir tą žygi lydėjusią spaudos kam
panija sovietai bandę pasirūpinti pakanka
mai propagandinės priedangos, kad galėtų 
išvengti priekaišto, jog norį suskaldyti Vo
kietiją.

Nors vakariečių sluogsniai ir abejoja šio 
spėjimo tikrumu, tačiau negalima nekreipti 
dėmesio į tokią konstrukciją, nes sovietų 
taktikai nėra ko baidytis neigiamo Įspūdžio 
gyventojams. Laikraštis taria esant galima, 
kad sovietų propaganda priežastimi nuro
dys „tvarkingos būklės sukūrimą” ir steng
sis įtikinėti, kad Sovietų Sąjunga esantį ko
votoja dėl Vokietijos vienybės.

Europos atstatymo tarybos posėdžiai
Paryžius (Dena). Europos atstatymo tary

ba šeštadienį prieš pietus buvo susirinkusi 
antro joosėdžio. Vieną valandą trukusiame 
posėdyje buvo gvildenami organizaciniai 
reikalai. Po to penkių vakarinės unijos 
užsienio reikalų ministerial susirinko „var
totojų bendrovės” svarstytu

Vengrijos socialdemokratų partija birželio 
12 d. kviečia nepaprastą partijos susirinkimą 
kuriame gvildens vienos darbininkų parti
jos steigimą. (D).
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Sovietų sargybos plente iš Vienos Tullind 
aerodromo link penktadienį praleido visus 
asmenis, kurie turėjo normalią „Kenn- 

-kartę”. (D/R). ,
ČEKOSLOVAKIJA

Čekoslovakijos tautinis susirinkimas priė
mė naują rinkimų įstatymą visuotiniams 
rinkimams š. m. gegužės 30 j. (D).

Susijungė. Čekoslovakijos komunistų ir 
socialistų partijų susijungimą paskelbė ofi
cialus socialdemokratų partijos pranešimas. 
Pats jungimasis visame krašte pradėtas 
vykdyti penktadienį. (D/R).

Čekoslovakijoje suvalstybinamos radijo 
stotys ir steigiama valstybinė filmų ben
drovė. (D/R).

P. BRITANIJA
/ » ______________

D. Britanija Europos valstybių organiza
cijos išlaidoms dengti mokės 31 °/o jos 
biudžeto. Prancūzija mokės 16,20%, bizoną 
13,20 ir tt. (D/R).

Iš Čekoslovakijos dideli kiekiai ginklų 
lėktuvais gabenama Palestinos žydams, pa
reiškė britų užsienio reikalų ministerijos 
informatorius. (D/R).

Vokiečių karo belaisviai, kurie po 48 me
tų pasiliks D. Britanijoje, gaus atostogų 
grįžti į Vokietiją. (D/R). i

Kalėjimas vietoje mirties bausmės. D. 
Britanijos vidaus reikalų mjnisteris Ėdė, 
pasak BBC, žemuosiuose rūmuose paskelbė, 
kad visos mirties bausmės, susijusios su 
žmogžudyste, laikinai D. Britanijoje pakei
čiamos kalėjimu iki gyvos galvos. (D).

Bevinas Paryžiuje britų ambasadoje pri
ėmė Graikijos ir Benelukso valstybių užsie
nio reikalų ministerius. (D).

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį - virš 
D. Britanijos buvo padaryti dideli oro ma
nevrai. (D).

EGIPTAS
Karalius Farukas arabų lygos politinei 

komisijai pareiškė, kad arabų armijos įsi-
• veržimas į Palestiną, tegali/būti tiktai kaip 
laikinė priemonė. (D/R).

GRAIKIJA
Vienoje Graikijos vietovėje prie Spartos 

gyventojai puolė kalėjimą ir nužudė 25 ko
munistų kalinius. Žandarmerijos majoras, 
norėjęs sutrukdyti kraujo praliejimą, irgi 
buvo nužudytas. (D/INS).'

Graikų vyriausybės daliniai, remiami 
aviacijos, vidurinėje Graikijoje pradėjo pa
vasario ofenzyvą prieš sukilėlius. (D/INS)

Graikų įstaigos Rhodo saloje sulaikė su 
amerikiečių ženklais ir amerikiečių įgulo
mis dėl kuro trūkumo nusileidusius keturius 
lėktuvus. (D/R). -

Buvusio prezidento Roosevelto sūnus te
legrama De Gasperiui pareiškė, kad pasku
tinėmis savaitėmis italų komunistai jo tėvo 
vardu norėjo susikalti kapitalą. Jis pareiš
kiąs, kad jo velionis tėvas buvo priešas bet 
kurio totalinio režimo. (D/INb).

JAV atstovų rūmų pirmininkas J. Marti
nas pareiškė, kad jis sutinka susitikti su 
Stalinu, jei tai galėtų sutrukdyti naują pa
saulinį karą. (D).

JUNGT. TAUTOS
„Saugumo taryba, posėdžiavusi visą naktį, 

priėmė rezoliuciją dėl ginklų paliaubų Pa
lestinoje. Kiekvienas straipsnis buvo svars
tomas atskirai. (D/R).

PRANCŪZIJA
Komunistai paprašė leidimo Marselyje 

padaryti masinį, susirinkimą tą pačią die
ną, kurią generolas de Gaullė sakys kalbą 
prancūzų tautinės unijos kongrese Marsely
je. Leidimas difotas su sąlyga, kad komu
nistų susirinkimas įvyks lygiai tuo pačiu 
metu, kaip ir gaulistų, bet atokiose vietose.

Ispanų sosto įpėdinis Don Juanas atvyko 
poilsio į Prancūziją. (D/R).

Paryžiuje streikuoja automobilių pramo
nės darbininkai. Jie reikalauja didesnių al
gų. Paryžiaus apygardos CGT kreipėsi J 
savo narius, kad iki balandžio galo iie pa
teiktų naujus algų reikalavimus. (D/R).

Prancūzų įstaigos konfiskavo Paryžiaus 
komunistu laikrašti „Le Soir”. Taip pa« 
buvo konfiskuotas Bordeaux išeinąs „Le Gi
ronde Populaire”, kuris išspausdino „Le 
Soir” straipsnį ir konfiskavimą pavadino 
skandalingu ir sauvališku aktu. (D).

Negali pakęsti. Prancūzijos komunistų 
partijos „L’Humanite” laikraštis specialioje 
laidoje penktadienį puola Marshallio planą 
ir Briuselio Vakarų valstybių paktą. (D/R).

Prancūzų komunistai protestavo prieš vi
daus reikalų ministerio patvarkymą, drau
džiantį komunistams gegužės iškilmėse nau
dotis didžiosiomis gatvėmis ir La Concor- 
dės, aikšte. (D/R).

• SOVIETŲ S-OA
„Izvestijos” ketvirtadienį paskelbė laišką, 

kuriame teigiamą, kad amerikiečių reporte
ris R. Magidoffas šnipi'nėjęs Amerikos nau
dai. Tas laiškas esąs rašytas Magidofto 
sekretorės. (D/R).

VOKIETIJA

IŠ VISUR

Sustabdytas autobusų susisiekimas tarp 
Eisenacho Kasselio ir Erfurto Fuldos. Tai 
padaryta sovietų įstaigų patvarkymu. (D).

Pertkiolika Vakarų Vokietijos atstovų daly
vauja jungtinės Europos konferencijoje Haa- 
goje. (D/R).

Vokiečių geležinkeliečių profesinė sąjun
ga yra priimta nariu į tarphurtinę trans
porto darbininkų federaciją. (D).

Kaip rusai ir vokiečiai mūsų žemele prekiavo...
Oficialiame Jungtinių Amerikos Valstybių 

užsienio reikalų ministerijos 1948 metų lei
dinyje • „Nazi-Soviet Relations 1939—1941 
paskelbti Vokietijos Užsienių reikalų minis
terijos archyve surasti šie du labai įdomūs 
dokumentai:
l. „Vokietijos ambasadorius Sovietų Sąjun
goje — Vokietijos užsienių reikalų ministe
rijai.

Telegrama
Labai skubiai. Slaptai.
Maskva, rugpjūčio 13, 1940,—12, 25.
Gauta rugpjūčio 13, 1940—4,25

Nr. 1638, rugpiūčio 12. .
Paaiškinimas mano 7 dienos telegramos 

Nr. 1590. . 1 ’
Apie Lietuvos teritorijos ruožo reikalą 

Molotovas man šiandien įteikė ilgą memo
randumą, kuriame rašoma, kad ši teritorinė 
kompensacija Sovietų Sąjungai nepriimtina. 
Tačiau už tai jis gilįs užmokėti 3.860.000 
aukso dolerių per dvejus metus (t. y. pusę 
to, ką JAV užmokėjo Rusijai už Aliaską). 
Šią sumą už Lietuvos ruožo prijungimą Vo
kietija galinti gauti auksu arba prekėmis.

Memorandumo tekstas bus pasiųstas' tre
čiadienį su kurjeriu lėktuvu.

(pas.) Schulenburg” (176 puslapis).

2. Slaptas protokolas

Reicho vyriausybės įgaliotinis Vokietijos 
ambasadorius grafas Schulenburgas iš vie
nos. pusės ir SSSR vyriausybės atstovas 
liaudies , komisarų tarybos pirmininkas V. 
M. Molotovas iš antros pusės susitarė dėl 
štai ko: • J

Reicho vyriausybė atsisako savo reikala
vimo į Lietuvos teritorijos ruožą, kuris bu- 

,vo įvardytas 'papildomajame slaptame 1939
m. rugpiūčio mėn. 28 dienos protokole ir 
kuris buvo pažymėtas prie šio protokolo 
pridėtaibe žemėlapyje;

2. SSSR vyriausybė už minėtą pirmame 
protokolo paragrafe teritoriją sumokės Vo
kietijai 7.500.000 aukso, dolerių arba 
31.500 reichsmarkių;

31.500.000 Rm. suma Sovietų Sąjuftgos vy
riausybės bus sumokėta šiuo būdu: ’/« dalis, 
t. yra 3.937.500 Rm., bus pristatyta negele-

įiniais metalais per 3 mėnesius nuo šio 
protokolo pasirašymo, likusioji % dalis arba 
27.562.500, Rm. auksu bus atskaityta iš Vo
kiečių mokėjimų, kuriuos Vokietija privalo 
sumokėti auksu iki 1941 m. vasario mėn. 
11 d. pagal pasikeistą korespondenciją tarp 
vokiečių ekonominės delegacijos pirminin
ko Dr. Schnurrės ir TSRS užsienio preky
bos liaudies komisaro A. J. Mikojano ry
šium su „1941 m. sausio mėn. 10 d. susita
rimu apie abipusį tiekimą antrame pasita-

rimų periode, imant pagrindan 1940 m, va
sario 11 d. Reicho ir SSSR ūkinį susitari
mą;

3. Šis protokolas buvo sudarytas dviem 
originalais vokiečių kalba ir dviem origi- 
n'alais rusų kalba ir įsigalioja tuoj po pa. 
sirašymo.
TSRS vyriausybės vardu (pas). V. Molotovą

(antspaudas).
Už Reicho vyriausybę (pas.) Schulenburgaa 

(antspaudas).

Partijų preliminariniai rinkimai JAV
Washingtonas (Dena/OANS). Septyniuose 

JAV ateituose — New Yorke, New Jerseyje, 
Pensylvanijoje, Massachusettse, Illinoise, 
Wisconsine ir Nebraskoje — balandžio 
pradžioje vyksta vadinamieji primary elec
tions — partijų preliminariniai rinkimai.

Pirmasis ir antrasis mėnesio antradienis 
sprendžia, kas bus pasiųstas į respubliki
ninkų bei demokratų partijos tautinį kon
ventą, kuris , stato kandidatus į prezidentus.

Kadangi prezidentas Trūmanas, nepaisy
damas opozicijos, kuri prieš jį rodoma tam 
tikruose demokratų partijos sluogsniuose 
iki šiol yra vienintelis kandidatas šiai par-' 
tijai, tad visas dėmesys sukauptas į res- 
publikininkų preliminarinius rinkimus. Pir
miausi respublikininkų kandidatai numato
mi New Yorko gubernatorius Thomas De- 
veys, senatorius Robertas Taftas (Ohio); 
buvęs Minnesotos gubernatorius Haroldas 
E. Stassenas ir generolas Douglas McAr- 
thurab. Preliminariniai rinkimai parodys, ar 
dar nepasirodys koks nors naujas kandi
datas.

Preliminariniai rinkimai betgi nesudaro 
kliūčių naujiems kandidatams išstatyti. 
Taip, pvz., Misissipio gubernatorius riel- 
dingas L. Wrightas, painformavo . pietinių 
valstybių demokratus, kad jis sušauktų sa
vą. konventą prezidento kandidatūrai išsta
tyti, jei Trūmanas Philadelphijoje būtų ren
kamas demokratų kandidatu.

Preliminariniams rinkimams suprasti rei
kalinga žvilgtelti į Amerikos ' rinkiminę 
sistemą.

Atstovai partijos konventui yra renkami 
prezidento rinkinio metais kovo, balandžio 
ir vėliausiai rugsėjo mėnesį nustatytomis 
dienomis, kaip kuriame steite įstatymais 
nustatyta. Dąliniai preliminariniai rinkiniai 
vykdomi, kaip savybės ■ rinkiniai („closed 
primaries”). Tik respublikininkų partijos 
rinkėjai savo balsus gali atiduoti už res
publikininkų kandidatus; demokratų rin
kikai gali balsuoti tik už demokratų kandi, 
datus. Šis patvarkymas turi tikslą suldio. 
dyti, kad, pvz., demokratų partijos nariai 
neatiduotų savo balsų už „silpnus” respub- 
Ūkininkų partijos kandidatus arba priešingai, 
ir tuo preliminarinius rinkimus- paveiktų 
Prie savybės rinkimų priklauso valstybinių 
rinkimų įstaigų atliekamas rinkėjų partinėj 
priklausomybės patikrinimas. Pvz., New 
Yorke kiekvienas rinkėjas, kuris nori savo 
balsus atiduoti preliminariniuose rinkimuo- 
se, 11 mėn. prieš rinkimus turi būti oficia
liai Įstojęs į vieną iš dviejų partijų-ir ja 
be pertraukos visą laiką priklausęs.

Preliminarinių rinkimų duomenys nėra 
būtinai galutiniai, kadangi galutiniuosepn. 
zidento rinkimypse lapkričio mėn. rinkėjai 
nėra suvaržyti būtinai už tą pačią partiją 
balsuoti, kaip ir preliminariniuose rinki
muose, o tik galutiniuose.

Partijų tautiniai konventai paprastai m-

Panamerikos zkonferencija priėmė Ameri
kos valstybių sistemai naują pavadinimą: 
„Amerikos Valstybių organizacija”. Taip pat 
priimta ir „Amerikos valstybių organizaci
jos charta”. (D).

Portugalijos pasiuntinys Paryžiuje pakel
tas į ambasadorius. (D).

Pirmoji grupė gyventojų iš Fiumės, kurt 
' optavo Italijos pilietybę, ketvirtadienį pa
siekė Triestą. (D).

Popiežius Pijus XII visiems vokiečių kar
dinolams ir vyskupams kovo 1 d.. parašė 
rištą, kuris dabar paskelbtas. Rašte popie
žius smerkia įvykdytus vokiečių ištrėmimus 
iš Rytų ir - prašo ištremtiems vokiečiams 
padėti. (D/R).

ITALIJA

235SSR.IR30S SATELITAI
SRITYS

i^MAEStĮALLIO PLANO"
VALSTYBĖS

Italų vid. reik, ministeris pranešė apie 
komunistų sąmokslą. 3000 Romoje kalinamų 
korhunistų turėjo nužudyti 150 kartu kalina
mų fašistų ir, įveikus sargybas, išsiveržti į 
laisvę. (D/INS).

Ketvirtadienio naktį pasibaigė Italijoje 
priešrinkiminė agitacija ir pradėjo veikti 
E planas. Šiame plane numatyta laikyti pa
rengtyje 350.000 policijos ir kariuomenės, 
kad reikalui esant būtų galima nuslopinti 
komunistų sukeltus neramumus. (D).

NCRVE

'SVEČIO.

i šiaurės' 
: 3ŪRA DANIU

Togliattis viename susirinkime minister; 
pirmininką Gasperį išvadino melagiu. To
liau jis teigia, kad komunistų partija aukš
tutinėje Italijoje gaus daugiau negu 50% 
visų balsų. (D/R).

Italijos informacinė agentūra ANSA 
penktadienį pranešė, kad lėktuvas, kuris 
virš Undinės mėtė priešrinkiminius tauti
nio bloko propagandos lapelius, buvo ap
šaudytas iš kulkosvaidžio. Pilotas nenuken
tėjo, bet mašiną daugelyje vietų kulkos su
grąžė. (D/R).

Suėmus komunistinį burmistrą Serreval- 
lėje, Mantuvos provincijoje, kilo visuotinis 
streikas. (D/R).
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5 iš 12 slovėnų, kurie Liublianoje teisiami 
už šnipinėjimą, pirmadienį pareiškė, kad 
jie, rinkę žinias apie jugoslavų aerodromus, 
orinių ginklų pajėgumą, pėstininkų , ir šar
vuočių kariuomenę. Tas žinias jie perduo- 
davę vienam amerikiečių CIC majorui.

J. A. VALSTYBES
JAV atstovų rūmai oro laivynui papil

domai paskyrė 822 mil. dolerių. (D).
Laivyno-vizitas atidedamas. JAV krašto 

apsaugos ministerijos laivyno skyrius pra
neša, kad karo laivyno lankymasis D. Bri
tanijos Portsmutho uoste, kuris buvo numa
tytas praėjusį sekmadienį, dėl strateginių 
aplinkybių atidedamas, o numatytas karo 
laivyno lankymasis Norvegijoje įvyks. ,(D/R)

Prezidentas Trūmanas radijo kalba ati
darė taupymo akciją JAV ir ragino labiau 
pirkti valstybės paskolos lakštus. Jis pa
reiškė, kad nuo ūkiškai stiprios ir pajėgios 
Amerikos priklauso pasaulio taika. (D/R).

Trūmanas dementavo pranešimus, pagal 
kuriuos, esą, jis norįs siųsti gen. Eisen
hower! Pas Staliną amerikiečių sovietų nuo
monės skirtumų svarstyti. (D).

Amerikiečių antarktinė ekspedicija iš 21 
vyro, pasak AFP, grįžo penktadienį į New 
Yorką. Jie pareiškė, kad Antanktika nėra, 
kaip iki šiol manyta, dvi didelės salos, bet 
yra vienas ištisas žemynas, kurio plotas 
truputį mažesnis už Pietų Ameriką. (D).

JAV užienio reikalų ministerijos valdinin
kas sovietų spaudoje buvusius komentarus 
apie neramumus Bogotoje pavadino įrody
mu, kad sukilimas buvo dalis raudonosios 
kampanijos, nukreiptos prieš JAV. (D/INS).

VIDURŽEMIO
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Pivarovo gynybos' linija
Generolas Pivarovas, kuris civiliniam 

gyvenime buvo inžinierius, o dabar gyvena 
tos pačios gatvės 5 numeryje. 1940 metais, 
ryšium su galimu vokiečių užpuolimu, inž. 
Pivarovas iš maršalo Timošenkos gavo už
davinį pastatyti gynimosi liniją nuo Balti
jos iki Karpatų jūrų. Tam tikslui politbiu- 
ras tuojau pat paskyręs 56 miliardus ru
blių. Ši 2584 km linija turėjusi būti užbaig
tu* 1942 metais, tačiau vokiečiai pasisku
binę.

Atrodo, kad Pivarovui pavesta pirmykš- 
,čius jo projektus užbaigti ir dar daugiau 
praplėsti.

„Pivarovo linija”, nors apie ją žinoma 
ir nedaug, negali būti lyginama su jokio
mis buvusiomis gynimosi linijomis.

Ji būsianti 550 km pločio, o sudėta iš 14 
juostų, kurių pagrindinės būsiančios: (žiūr. 
žemėlapį) 1. linija: Ryga, (Lietuvoje pagal 
Jūros, ir Dubysos upes) Poznanė, Lodze,

Budapeštas. Nuo čia išilgai D'niestro, pro 
Taraspolio miestą baigiasi Odesoje, iš ku
rios peršokusi kerta pro Simferopolį Kri
ntą, tada per Batumą, laikydamasi ArakSo 
upės, saugoja Kaukazą nuo Irano pusės ir 
atsiremia Į Kaspijos jūrą. Antroji linija, 
esą, prasidedanti nuo Suomių Wupurio, iš 
čia Suomių įlankos pakraščiais, per Kare
liją, Kauną, į rytus nuo Varšuvos, 2-ji 
linija, vėl pasukus j pietryčius kerta Kije
vą ir siekia Drtiepropetrovską. Trečioji li
nija: Talinas, Minskas, Černigovas, Rosto
vas, Stalingradas ir Astrachanė. Stipriausia, 
kaip numatoma, būsianti 4. linija, kuri tuo 
pačiu būsianti ir ilgiausia. Ji prasidėsianti 
prie Baltosios jūros . esančios Kanino pu
siasalyje, iš čia per Archangelską, Maskvą 
ir Voronežą baigsis pasiekus Aralo ežerą.

Suprantamas dalykas, naujoje linijoje bus 
pritaikyti naujausi karo technikos išradi
mai. 50 metrų gilumoje, (Pivarovo įsitiki
nimu nepasiekiamoje atominės bombos),

bus įrengta ne tik kovos priemonės, bet taip 
pat įvairūs sandėliai, net ir aerodromai, iš 
kurių galėsią pakilti lėktuvai. Pivarovo li
nijos Įgulą sudarys apie 3.5 milijono vyrų. 
Pivarovas statybos projekto 79 x paragraie 
nurodo, kad linijos rajone turės būti pasta
tyta nemažiau kaip 2400 km kelių ir 
žinkelių. („Wochen Echo”).

gele-

Lėšos Palestinos policijai

New Yorkas (Dena/Reuteris). JT organi
zacijos generalinis sekretorius Trygvė Lie 
paskyrė 200.000 dolerių Jungtinių Tautų 
Palestinos policijos daliniui finansuoti. Ta 
policija pagal Palestinos komisijos nutari
mą netrukus turi būti sudaryta. Daugiau lė
šų tam reikalui komisija prašys JT pilna
tyje. Šiuo metu Į Palestinos policijos dalinį 
yra numatyta 200 žmonių.

Komunistų būrys Levellos mieste užpuo
lė procesiją ir apmetė akmenimis vyskupą 
kunigus ir žymesnius krikščionių veikėjus.

kūnuose vadovaUsis preliminarinių rinkim 
daviniais pavieniuose ateituose. Iš balandai 
mėnesio rinkimų dar nepaaiškės, kas H 
tikro bus' galutinai respublikininkų kandi
datas į prezidentus, betgi jie parodys, kimi 
jų kandidatas yra „silpniausias”, ir, kiti 
vertus, galima daryti tam tikras išvadas, už 
kurį atstovą, reikia manyti, balsuos taute 
konventas. Dėl to rinkimai seam su to
liu įtempimu.

Z

Planas ar atsitiktinumas
Kolumbijoje įvykęs perversmas kitu metu 

— jei ne Panamerikos konferencija — kiti
me pasaulyje būtų praėjęs nepastebėtas. 
Mat, tas perversmas'buvo vietinis reiklia 

Politiškai Kolumbija buvo vienas iš pt- 
stoviausių P. Amerikos kraštų Kolumfe 
čiai didžiuodamiesi sakydavosi, kad jie to
ri „teisininkų, o ne karių vyriausybes”.

Dvi pagrindinės politinės partijos Kolum
bijoje yra konservatoriai ir liberalai Ide
ologinis skirtumas tarp jų nedidelis. Ko
munistų (iš 10.250.000 gyv.) tėra apie 8.M 
Politikoje lemia ne tiek krašto reikalai, kiek 
asmenys.

Prieš dvejus metus Kolumbijoje buri 
karšta rinkiminė kova. Valdžioje 16 m. iš
buvusiu Liberalų partija suskilo, atskalūnas' 
J. E. Gaitanas kandidavo į prezidentas, 1st 
liko 3. vietoje.

Buvo sudaryta liberalų ir konservafoti; 
koalicinė vyriausybė, joortfelius pasiskir- 
stant lygiomis.

Per pastaruosius mėnesius abi i partija 
susiskaldę dar labiau, ir provincijoje prasi
dėjo" sąmyšiai ir šaudymasis. Gaitanas pt- 
reikalavo, kad vyriausybė sąmyšiuose palai- 
kytų liberalus. Prezidentui pareiškus laiky
siantis tuose dalykuose-aeutralumo, (biti
nas iš kabineto atšaukė liberalų atstovus.

Kaip žinoma, aną penktadienį vienas ban
ditas nušovė Gaitaną. Įniršusi minia batą 
valytojų įnagiais užmušė žudiką, ir prasi
dėjo įvykiai, apie kuriuos jau teko girdėta 

Dėl sukilimo priežasčių ir pačių kolum- 
biečių tarpe yra įvairių nuomonių. Prezi
dentas O. Perezas tikino, kad Įvykių kalti
ninkai yra komunistai. Konservatoriai tei
gia, kad komunistai pasinaudojo sąmyšiu 
savo reikalui. Kolumbijos viceprezidentą 
D r. E. Santosas (liberalas) New Yorke pa
reiškė, kad „nelaimingas dalykas buvo (W- 
tano, Kolumbijoje mylimiausio žmogaus m- 
šovimas. O paskum išsiveržė aistros, ku
rios vyko visiškai be jokios programos”.

Vatikano kongregacinės tarybos sękreb- 
rius, vienas iš svarbiųjų Vatikano admiui- 
tracijos šulų," monsinjoras Robertu pra«“ 
jog trauks tieson Rymo komunistų „uą® 
laikraštį už tai, kad jis neteisingai apkat 
no jį valiutos spekuliacija. (D/K). ..

Dėl Europos chartos 5eM?<?'7-lXiiiii 
pasisakė prancūzų spauda. Visi m™ . 
sveikina tą Europos tautų žygi- Kom ■ 
spauda nusiteikusi labai priešiškai.
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Su slaptais uždaviniais j. Vakarus

PASIRUOSIMAS ŽYGIUI
Vis dažniau girdime apie bolševikų 

terorą okupuotoje Lietuvoje ir apie kar
žygišką lietuvių tautos laikyseną bei ne
išsenkamą laisvės kovotojų — parti
zanų veiklą. Šiomis dienomis redakcija 
gavo pluoštą šiurpių atpasakojimų apie 
vienos partizanų grupės prasiveržimą į 
Vakarus su svarbiais krašto rezistenci
jos vadovybės uždaviniais, kuriuos pa
tiekiame milsų skaitytojams. Sis kraujo 
aprašymas ir negirdėto karžygiškumo 
žygis kiekvienam skaitančiam sukelia 
šiurpą ir pasididžiavimą. Šio aprašy
mo autorius yra vienas iš dalyvių to 
narsaus žygio. Red.

1947 m. gruodžio mėnesį 2 d. Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Tauro apygardos Geleži
nio Vilko rinktinė.

Buvo puiki žiemos naktis. Aukštai paki
lęs mėnulis įkyriai spigino J akis dviem 
Suvalkijos lygumomis" žygiuojantiems vy
rams. Tai kovojančios Lietuvos kariai, ant 
pečių užsikabinę bolševikams mirtį nešan
čiais ginklais. Laisvu kovotojas Kardas 
ant dešiniojo peties nešėsi lengvai persime
tęs prancūzinį pėstininkų kulkosvaidį, ant 
kairiojo peties turėjo kulkosvaidžio apkabi
nę ir šovinių atsargas. Diržą svėrė grana
tos, pistoletas ir ryšulys pogrindžio spau
dos. Antrasis kovos dfeugas Saulius buvo 
ginkluotas automatu Pljb, pistoletu ir gra
natomis. Planšėtėje jis turėjo keletą žvalgy
bos instrukcijų, su agentais susirašinėjimo 
laiškią, partizanų dainų rinkinį ir vėl 
pluoštą pogrindžio spaudos.

Jie žygiavo vis ta pačia pietryčių kryp
tim, laikas nuo laiko tikrindami kompaso ir 
laikrodžio parodymus. Nuo savo kelio nu
krypdavo tik ties sodybomis arba prie 
kryžkelių, vis tiek, ar sodybose dar gyven
tų senieji šeimininkai,\ar būtų tik sodybų 
pamatai. Pirmuoju atveju reikėjo vengti šu
nų lojimo, o antruoju atveju — saugotis, 
tad sodybų griuvėsiuose nebūtų pasislėpę 
UOBistai ir kad nereikėtų staiga imti šven
tinti švinu. Kryžkelės taip pat galėjo būti 
bolševikų apstatytos; grioviuose galėjo mū
sų tykoti sugulę ivanai. Dėl šitokių nuola
tinių nukrypimų ir teko nuolat žiūrėti į 
kompasą.

Iš’krūmų pakildavo pabaidytos pelėdos, 
prašokdavo išsigandęs zuikis. Kažin kur 
tolumoj pasigirdo rusiškų automatų tratėji
mas, šyptelėjo į dangų raketos. Buvo gir
dėti ir pavieniai šautuvų šūviai ir vos vos 
ausiai pagaunamas vokietinių ir rūšinių au
tomatų tarškėjimas. Tikriausiai, mūsų par
tizanai bus kur nors užlipę ant tykojusių 
bolševikų, galvojome atsargiai traukdami 
pirmyn.

Buvo pats pusiaunaktis. Sustojome prie 
krūmo, norėdami nustatyti, kurioje pusėje 
ir kurie mūsų dalinio vyrai dabar kaunasi, 
kurių ne vienam ši naktis gal bus paskuti
nė Pasiklausę keletą minučių ir paprašę 
Dangaus palaimos mūsų kovojantiems drau
gams, žengėme vėl toliau. Po pusvalandžio 
mes jau buvome prie norimos sodybos. Kar
das pabeldė sutartiniu būdu į langą, man 
stovint nuošaliau su ginklu rankoje, pasi-

Nepriklausoma Kanados Lietuva
MUSŲ SPEC. KORESPONDENTO KANADOJE

Praėjusių metų gruodžio mėn. 20 d. tu
rėtų būti auksinėmis raidėmis įrašyta į Ka
nados lietuvių didžiųjų įvykių kalendorių. 
Tą dieną Kanados Lietuvių Taryba, remia
ma ir skatinama atvykusių tremtinių, Mon
realyje išleido pirmą spaustuvėj spaustą 
„Nepriklausomos Lietuvos” numerį. Iki to 
laiko spaudos fronte be konkurencijos švais
tėsi raudonasis Maskvos „Liaudies Balsas”, 
save vadindamas vieninteliu lietuvišku laik
raščiu. Tiesa, „N. L.” gimė jau seniai — 
prieš keleris metus šiandien ji yra perko
pusi pej 70-tą numerį. Tačiau rotatoriumi 
leidžiamas laikraštis — kad. ir sumaniausiai 
redaguojamas — negalėjo kovoti sti anuo 
bolševikiniu nerimtu kolega, spaudžiamu 
nuosavoj spaustuvėj.

Ir taip — 1947 m. gruodžio mėn. 20 d., 
prieš pat Kalėdų šventes, pasirodė pirmas 
„N. L.” spaustuvėje spaustas numeris. Tai 
buvo maloni Kalėdinė dovana visiems Ka
nados lietuviams, seniai laukusiems tos iš
kilmingos valandos, kurią redakcija apibū
dino šiais žodžias: „Nors ir labai pavėluo
tai, bet išeiname. Išeiname į plačiąją šio 
žemyno lietuvių visuomenę su viltimi ir pa
sitikėjimu. Išeiname sveiki, kupini pasiry
žimo ir valios. Žinome, kad susilauksime iš 
tam tikros, suklaidintos mažos dalelės tau
tiečių priekaištų, gal ir didesnių audrų. Tam 
mes ir išeiname, kad pusiaukely nepalūžtu- 
mėme. Mes drąsiai skelbsime pasauliui li
kusiųjų pavergtų brolių šauksmą: — Jūs, 
kurie išliksite gyvi, pasakykite žmonijai — 
mes žuvome dėl to, kad mylėjome Lietuvą”.

Iš visų Kanados kampų ėmė plaukti svei
kinimo laiškai ir pirmos , kuklios piniginės 
aukos.

Jau pirmuose numeriuose pasirodė visa 
eilė straipsnių, kur buvo aštriai, logiškai ir 
argumentuotai atsikirėta-komunistiniam „L. 
B.” Komunstiniai rašeivos atsidūrė ne la

ruošusiam visokiems netikėtumams. Į Kar
do beldesį pasigirdo iš vidaus laukiamas 
signalas, prasivėrė namų durys ir abu ty
liai sulindome į pirkią.

Seimininkas, vos spėjęs įlipti į kelnes, iš
traukė iš palėpės paketą, prisiųstą iš Apy
gardos štabo. Tarp įvairių raštų ir doku
mentų, buvo Aygardos vado įsakymas su 
BDPS Prezidiumo nutarimu, kuriuo aš 
siunčiamas {'užsienį pasitarimų su BDPS 
Užsienio delegatūros atstovais, perduoti 
jiems iš krašto pristatytą paštą, krašto re
zistencijos nuomones, liečiančias mūsų veik
los koordinavimą su tam tikrais, lietuvių 
veiksniais užsienyje ir kt. Anksčiau pa
rinktieji šiam uždaviniui vyrai, bolševikų 
užtikti bunkeryje, buvo priversti susisprog
dinti. Apygardos vado laiške buvo pažymė
ta, kad šis uždavinys tuti būti įvykdytas 
gruodžio mėnesio tamsiausiomis naktimis. 
Bemąstant apie uždavinio įvykdymo sąlygas, 
malonios šeimininko dukros spėjo paruošti 
stalą su kumpiais ir kitokiais gardžiais už
kandžiais. Pobūvį reikėjo greit nutraukti ir 
žygiuoti toliau.

Tuo pat laiku, tik kitais ryšiais, Apygar
dos vadas pasiuntė įsakymą kovotojui Min
daugui — Tauro Apyg. Spec, skyriaus pa
reigūnui, kuris per likusias dienas turėjo 
sutvarkyti savo darbus, juos perduoti ki
tam, o pats pasiruošti tam pačiam žygiui į 
užsienį. Po trijų dienų mes jau buvome su
tartoje vietoję, kur sėdomės planuoti savo 
atsakingą kelionę. Apygardos ūkio dalis 
aprūpino visokiais būtinais žygiui daiktais. 
Mes turėjome pasirinkti savo žygiui sava
norius palydovus, sudaryti aiškų keliavimo 
planą o po to reikėjo susitikti su Apygar
dos vadu, išdėstyti jam .planą ir gauti iš jo 
paskutinį „palaiminimą”. Ten jis turėjo 
perduoti užsieniui skirtą medžiagą.

Literatūrinis faktas ir ideologinis matas , v ,

TAUTINĖ IDEOLOGIJA / Algirdas J. Greimas (4)

Tačiau jau nebe keista, o nesuprantama 
darosi, kai pasiskaitai, kad „tautinės pa
saulėžiūros ir net tautinės ideologijos iš 
viso nėra ir net negali būti”. Kiekvienam, 
kuris skaitys šias eilutes, bus lengva įsi
vaizduoti, į kokią kelbią padėtį atsiduria 
toks žmogus, kaip kad, sakysim, ir rašanty
sis, kuris ištisą eilę metų, gal dar net nuo 
pirmaisiais barzdos gyvaplaukiais papuoštų 
„gyvenimo prasmės” ieškojimo bandymų, 
vis dėlto buvo įsitikinęs, kad, jei jau tau
tinės ideologijos jisai' ir neturi, tai beąt 
keletą svarių idėjų apie tautiškumą turi ir 
omis ramstosi, savo tvirtos žemės po ko

jomis ieškojimuose. Nors ir iš anksto ma
tydamas atlaidžią J.-Griniaus čypseną,ban
dysiu suformuluoti tą keletą palaidų idėjų, 
tą naivų savo jaunystės credo.

bai malonioj padėty, nes straipsnių auto
riai buvo lietuviai tremtiniai, kurie, patys 
savo akimis matė sovietinę Letuvos okupa
ciją 1940—41 m., kai tuo tarpu jie pa
tys tuo metu sėdėjo anapus Atlanto vande
nyno ir savo žinias šiuo reikalu sėmėsi iš 
sovietinės propagandos specialiai pateikia
mų biuietenių. Rrieš tremtinių argumentus 
jiems aiškiai trūksta žodžių. Vienintelis jų 
ginklas — svaidymas fašisto ir karo nusikal
tėlio epitetų. Tačiau ir čia juos tremtiniai 
paguldo ant menčių: „Tuos žodžius gal pa
tys nežinodami jų prasmės randate žody
nuose ir kraunate mūsų sąskaiton. Nežinau, 
mieli broliai, gal tas jums ir gražiai atro
do, bet mums pasidaro tik gaila jūsų, kad 
dar yra tokių tamsių tautiečių, kurie pami
lo savo krašto okupantus, ir brolis broliui 
kasa duobę”. (J. Nevardauskas, kur einate, 
broliai?).

Dėl nuosavos spaustuvės trūkumo lig šiol 
tepasirodė 6 persiorganizavusios „N. L.” 
numeriai. Kartais laikraštis išeina neregulia
riai. Turinys vis dar silpnokas, gausu ne
dovanotinų korektūros klaidų (net antraš
tėse!). Tačiau darbas, nors ir pamažu, va
romas į priekį. „N. Lietuva” yra maždaug 
buv. „Mūsų Vilties” formato, smulkaus šrif
to. ,Savo bendra išvaizda ir stiliumi išsiski
ria iš kitų Amerkos kontinente leidžiamų 
laikraščių ir teikia malonų įspūdį. Redak
cija, berods, ketino pereiti prie stambesnio 
šrifto. Dėl to būtų verta pagalvoti, nes per 
stambus raidynas laikraštį vėl grąžintų į 
aną JAV lietuvių spaudos „konservatyviz- 
mo” gadynę. Atneštų lyg ir savotišką su
stingimą, kurio dabar „N. L.” nesijaučia. 
Belieka palinkėti šiam Kanados lietuvių 
laikraščiui tobulėti, augti, didinti bendra
darbių kadrą ir susilaukti galutinos perga
lės prieš savo nerimtą komunistinį varžo
vą. ' Vyt Kastytis

1947 m. gruodžio 15 d. naktį. Tauro 
apygardos bunkeryje vyko atsisveikinimas 
su „dipysininkais” (taip mes čia vadiname 
vyrus, siunčiamus į užsienį su specialiais 
uždaviniais. Tarp 36 laisvės kovotojų buvo 
atvykęs BDPS Prezidiumo narys Taučius ir 
■kovojančios Latvijos atstovai. Mes pakėlė
me tostą už vieningą, brolišką kovą, latvių 
atstovai pakėlė taures už BDPS vadovybę.

Po pusiaunakčio ėmė skirstytis vyrai j 
savo gūžtas.' Lauke dribo šlapias sniegas. 
Reikėjo skubėti, kad paslėptų sniege pėdas. 
Po naujo sniego ivanai mėgsta eiti medžio
ti partizanų, ir vargas tam, kuris per ilgai 
užtrunka su savo reikalais.

Abu šiam uždaviniui paskirtieji vyrai, ly
dimi dar trečiojo kovotojo Šarūno, leidosi 
Sintautų linkui. Per naktį reikėjo nužygiuoti 
40 km kelio. Vienoje vietoje pastebėjome 
sniege pėdsakus, paliktus vos prieš keliolį- 
ką minučių. Apie 18 MGBistų buvo praėję 
mums skersai kelio, ir mažai ko trūko, kad 
mes trise būtume turėję kautis su visa šia 
gauja. Netrukus dešinėje pusėje eančiame 
kaime ėmė loti šunys. Girdėjome ir dūžius 
į langus bei duris. Valandėlę pasiklausę, 
traukėme toliau. Apie puškelį nuėjus Šarū
nas užfedė mus į vieną sodybą pavalgyti ir 
pasilsėti. Šeimininko sūnus, stovėjęs tuo 
metu sargyboje, pranešė, kad kažin kas slen
ka per daržą. Sprukti pro duris 'buvo per 
vėlu. Atsitraukėme Į kitą kambarį, atsikabi
nome langą ir pasiruošę ginklus, lankėme, 
kada įtartinieji prieis prie durų. Jeigu tai 
bus rusai, mums reikėjo šokti pro langą ir 
mėginti dingti nepastebėtiems, kad išgel
bėtume šeimininką iš nelaimės. Jeigu būtu
me pastebėti, turėjome granatų ugnimi gin
tis ir, pasinaudodami sodo krūmų priedan
ga, dingti iš šios vietos. Tuo momentu ėmė 
įtariamieji belsti į langą. Iš beldimo su
pratome, kad tai ne rusai, o saviškiai. Tai

(PASTABOS IR APMĄSTYMAI)

Maniau ir tebemanau, — ir, norėčiau pa
brėžti, neturėdamas jokių pretenzijų į ori
ginalumą, kad tauta ne tik sąlygoja žmogų, 
bet kad ji yra tiesiog vienintelė sąlyga ir 
vieta reikštis ir tarpti žmogaus asmenybei. 
Pririštas kalba, tradicija, mąstymo ir iš
jautimo būdais prie tautos, žmogus yra ne 
tik predestinuotas joje ‘ reikštis, bet, Įsis.ą- 
monijęs, jis turi net ir aktyvią progą da
lyvauti žmogiškosios kultūros kūrime. Bū
damas įstatytas į tautiškumo rėmus, dvasi
nio giminiškumo ryšiais surištas su savo 
tautiečiais, jis, yra solidarus, kad ir virtua
lios tautinės bendruomenės harmonijos da
lyvis ir, toks būdamas, gali turėti sąmo
ningą ir pozityvų tikslą dalyvauti tautinės 
kultūros,, kuri bus aukščiausia tautinės ben
druomenės aspiracijų įsikūnijimo forma, 
kūrime. Patsai tautinės kultūros kūrimas 
tuo būdu tampa konkrečia priemone ir vie
nintele galimybe dalyvauti bendražmogiškų 
vertybių kūrybos procese, o tautinė kultū
ra, kaip žmogaus asmenybės realizavimosi 
aukštesnis laipsnis, ne tik išvaduoja žmogų 
iš jo vienatvės, ne tik šiltoje dvasiškoje at
mosferoje sutirpdo ledus tarp individo ir 
kolektyvo, bet ir leidžia jam įsilieti į žmo
niją, tapti bendros žmonijos procesijos į 
žmogėjimą — arba, jei norima, į dievėjimą 
— dalyviu.

Maniau, kad šitaip suprasta tautinė kul
tūra yra dvasinė vertybė, duodanti pakan
kamų žmogiškumo garantijų, niekuo nepa
naši į šovinistiškas ir rasistiškas naciona
lizmo formas, kurios vienos, atrodo, tėra 
žinomos p. J. Griniui. Maniau, kad ekono
minių ir socialinių sąlygų visumos sudary
mas tokiai tautinei kultūrai tarpti gali būti 
pakankama prielaida sveikai politinei dok
trinai — kad ir nebūtinai pasipuošusiai 
tautiškumo vardu — susidaryti ir kad to
kios doktrinos šalininkų ir bendraminčių 
nėra sunku surasti, — nestatant, žinoma, 
dilemos ė la Grinius, — įvairių konfesijų 
ir įsitikinimų žmonių tarpe. Gal tai ir nėra 
„tautinė ideologija, kurios nėra ir negali 
būti”, vis dėlto ir dabar dar tebemanau, 
kad tautiškų idėjų, viena ar kita forma iš
dėstytų, susirinktų nemažas tomelis ir kad 
toks tautiškumo sviedimas į nebuitį nėra 
nupelnytas.

• „Tautinė pasaulėjauta”
Paneigęs tautiškos ideologijos buvimą, p. 

J. Grinius kažkodėl pradeda kalbėti apie 
„tautinę pasaulėjautą”, savo preliminari
niuose paaiškinimuose pažymėdamas, kad 
„pasaulėjautoj lemiamu dalyku yra ne idė
jos, ne intelektas, bet jausminiai elementai, 
nes jie yra individualiausi ir konkrečios 
tikrovės reiškinių pažadinami”. Nesu įtikin
tas, kad, būtent, individualiausi žmogaus 
asmenybės elementai būtų itin tinkami pa
sirinkti bazę, komponuojant tokią kolekty
vinės reikšmės sąvoką, kaip „tautinė pa
saulėjauta”. Nepasakysiu, kad labai man 
patiktų ir patsai p. J. Griniaus sensualiz

mas — dėl savo specifinio, materialistinio 
kvapo jis turėtų atbaidyti ir nevieną dorą 
kataliką, — ir jei jau tektų užsiiminėti to
kiu ne ypatingai sunkiu naujų sąvokų su- 
čTarinėjimo sportu, verčiau pasigaminčiau 
sau „pasaulėžiną”, „pasaulėsupratą” ar 
„pasaulėsuvoką”. Žmogus, man atrodo, yra 
daug komplikuotesnis dalykas, negu kelių 
paprastų elementų: proto, juslių, valios 
aritmetiška suma, todėl ir nuo' chemijos 
metodų, taikymo psichologijoj, kiek man 
žinoma, jau senokai atsisakyta. Žmogus yra 
neišskaidomas, vientisinis dalykas, ir nuo
monė, kad jo intelektualinės funkcijos ne
turi aibės juslinių elementų, ir kad, at
virkščiai, jo juslės neapsąlygotos anksty
vesnės visokeriopos patirties substrato, — 
tezės, kurios imanentiškai glūdi p. J. Gri
niaus dėstyme — kažkodėl primena dar 
„priešpozityvistinę” epochą, ir labiau gi
miningos Voltairui negu Bergsonui? Kaip 
teisingai pastebi p. J. Grinius, „tautinę pa
saulėjautą meno kūriny galima greičiau, 
jausti negu pasakyti sąvokomis ir žodžiais”, 
ir gal būtų daugiau naudos skaitytojams, 
jei“ mano gerb. oponentas ir būtų pasiten
kinęs vien asmeniška jausmine vonia, pa
likdamas poezijos meisteriams 'savo jausmų 
atpasakojimus.

•Tačiau net ir pradedantieji kritikai kar
tais turi šiokią tokią nuovoką apie viduji
nius stiliaus reikalavimus, ir galima su
prasti, kad p. J. Griniui, įvarginusiam 
skaitytoją rimtais išvedžiojimais, kaip žo
džio meisteriui, prireikė humoristinės gai
dos savo kūriniui užbaigti (nedrįstu sakyti: 
išbaigti). Nes, negi gali p. J. Grinius rim
tai manyti, kad airių katalikas su mažiau 
lietuvišku „susigriaudinimu ir didžiausiu 
nusižeminimu laukia Išganytojo Ostijos pa
vidale”, ne gi jis mano, kad olandas ūkinin
kas, šimtmečiais kovojęs su jūra dėl že
mės gabalo, mažiau už lietuvį „prisirišęs 
prie žemės”, negi jis tiki, kad senovės 
keltai su mažesniu dievotumu negu senovės 
lietuviai „garbino medžius ir kitus gamtos 
reiškinius kaip šventus”,.negi jis, pagaliau, 
yra jau toks tikras, kad liūdėti savo žmo
nos, nors ji jau 20 metų kaip mirusi, yra 
kažkoks ypatingas lietuvių „tautinės pa
saulėjautos” požymis. „Tautine pasaulė
jauta” yra, tur būt, kur nors, bet, man 
atrodo, kažkur giliau ir kažkaip ne ten, kut 
jos ieško „literatūroj nusimaną žmonės”. 
Užtenka paskaityti bet kuria kalba iš bet 
kurio veikalo paimtus tris puslapius geros 
prozos, ir be ypatingo nusimanymo galima 
būtų pasakyti, ar jos autorius yra skandi
navas, anglas, vokietis ar prancūzas. Ga
lima būtų, ilgiau pagalvojus, gal net ir pa
sakyti, kuo bus motyvuotas toks sprendi
mas. Nereikės tam nei Kreivėnienės pa
maldumo, nei Kreivėno prisirišimo prie 
žemės. Tiems, kuriems „estetinės pažiūros ” 
nėra dar pasenę, archyviniai dalykai, aišku, 
tur būt, kad galvojama čia apie formą.

dėl visako į šalį pasidėjęs. Bet jie per kvai-

(1) 
buvo Jaunutis su savo draugais. Jis aptiko 
sniege mūsų pėdsakus ir jais atsekė mus 
ligi šios sodybos. Kad galėtume lengviau 
nugalėti pasitaikiusias kliūtis, paėmėme kar
tu su savimi Jaunutį ir jo tris vyrus.

Dabar jau mes sudarėme šiokią tokią jė
gą. Buvome septyni vyrai ir turėjome du 
„smogikus” (MK43/1), tris automatinius 
pistoletus (PPS), vieną automatinį šautuvą 
(SSV) ir vieną rūšinį automatą (PPS). Vo
ra traukėme per Šakių dirvonus. Daug me
tų, kai jie jau nebedirbami, buvo apaugę 
aukštomis, stagarėtomis piktžolėmis. Kar
tais įsukdavome į vieškelį pėdų suklaidinti.

Pakelyje priėjome sodybą, kurioje mus 
turėjo laukti Žalgirio rinktinės vyrų gru
pė. Mums įėjus pasigirdo komandų ir ra
portų žodžiai, pirkia buvo pilna ginkluotų 
kovotojų. Tai buvo 1. k. būrio vadas Naras 
su savo kariais. Ant stalo spinksėjo menka 
žibalinė lemputė, o aplink ją susispietę ko
votojai pasakojo savo paskutinius nuotykius.

Vakar buvo ivanai užsukę kratyti sody
bos, kurioje buvo pasislėpę kovotojai Sai
dokas ir Jaunutis. Jų buvo dvylika, • kiek 
perdaug, kad du vyrai stotų į atvirą kovą. 
Jaunutis spyrė koja šalia gulinčiam tvarto 
šiauduose Saidokui, kad slėptųsi. Jam gi
liau besirausiant į šiaudus, įlūžo papuvusi 
lubų lenta. Kieme pasigirdo MGBistų bal
sai; jeigu jie įeis į tvartą ir pakels akis į 
viršų, pamatys įstrigusį Saidoką. Bet kitos 
išeitifes nebebuvo, kaip tyliai ir kantriai ši
taip laikytis. Rusai pradėjo kratą nuo gy- 
yenamojo namo. Išvartė visus stalčius, su
griovė net krosnis, išbadė pamatus, perne
šė šuns būdą į kitą vietą, išbadinėjo visas 
sienas. Apvalgę ir apvogę šeimininką, rusai 
po trijų valandų darbo išsinešdinę. Šeimi
ninkui kaip akmuo nuo širdies nusirito. 
„Maniau, kad jau jus suras”, kalbėjo atėjęs 
pas vyrus šeimininkas; „jau ir kirvį buvau

Ii, kad jus surastų”.
Perkūnas atpasakojo atsitikimą, kad ru

sai ne visada suranda partizaną šiauduose, 
jeigu ir juos perkrato. Taip antai, jis pe
reitą savaitę, po sovchozo nusiaubimo, il
sėjęsis pas vieną ūkininką, įsikasęs šiau
duose. Užėjo ivanai. Susivarė aplinkinius 
kaimynus ir liepė išversti visus šiaudus iš 
kluono į kiemą. „Dabar tai, tur būt, patek
siu”, galvojo šiauduose Perkūnas, „kitas 
guolis bus jau ant Pilviškių turgavietės. 
Bet stribu nemirsiu. Dar vieną kitą bolše
viką nudėsiu. Ties ta vieta, kur aš gulėjau 
įsikasęs, pasitaikė tingus ivanas arba labai 
prašmantnus. Užuot gabenęs šiaudus ša
kėmis, jis sukomandavo: „raz, dva, vali”, 
ir jie griebė šiaudus ritinte ritinti iš kluo
no. O man to ir reikėjo. Mane taip puikiai 
išritino į kiemą, kad nė vienas iš jų nė ne
pastebėjo, ką jie su šiaudais ritina.”

Rolandas pasakojo apie savo pasivaikš
čiojimą po miestą, kur buvęs bolševikų už
kluptas, tikrinant gatvėje dokumentus. „Ki
šenėje turėjau tik tėvo kvitą apie buliaus 
pristatymą valdžios rekvizicijai”, kalbėjo 
Rolandas. „Turėjau, be to, ir pistoletą. Bet 
pirmą pakišau rusui buliaus kvitą. Ar ant
spaudas yra paklausė rusų vyresnysis? „Da 
pečat jiest”. To ir užteko, kad išsisukčiau 
iš šios keblios padėties.

Pasigirdo komanda: „Baigti Pasiruošti 
žygiui 1” Apie 30 vyrų dviguba vora pasi
leido Sintautų apylinkės laukais. Viename 
kaime turėjo mūsų laukti kita palydovų 
grupė. Bet ji dar nebuvo atvykusi. Tas dvi 
dienas išnaudojome tolimesniam žygio pa
siruošimui. Iš baltų staltiesių pasisiuvome 
sniege maskuotis apvalkus — maskinuotes. 
Atvykus trims lauktiesiems palydovams Bu
tautui, Kariūnui ir Feliksui, leidomės savo 
tolimon kelionėn. Vyrai kurie mus ligi šiol 
lydėjo, grįžo atgal, o mes šešiese netrukus 
atsidūrėme prie buvusios Lietuvos Vokjeti- 
jos sienos. Mus beiydėjo tik vienas vietinis 
kovotojas, kelių ir apylinkės žinovas — 
Strazdas. (B. d.)

Tautinė kultūra, man atrodo, yra forma, 
suprantant šį žodį plačiausiąja prasmei 
gyvenimo forma, mąstymo forma, jautimo 
forma, ekspresijos forma. Lygiai kaip yra 
prancūziška ar angliška gyvenimo forma, 
yra ir lietuviškoji forma, ir mums atrodo, 
kad visų mūsų menininkų uždavinys ir yra 
surasti tą lietuviškos gyvenimo formos 
esenciją, išryškinti jos esminius bruožus, 
duoti jai ekspresiją. Ir V. Ramonas, eks- 
kliuzyviai pasišvęsdamas šios lietuviško 
gyvenimo esencijos ir jos išraiškos ieško
jimams — o talentą jis neabejotinai turi 
daugiau padarytų, negu tarnaudamas kad it 
labai aukštos vertės propagandinių idėjų 
vulgarizacijai. Jei tiktai mes kalbame apie 
tuos pačius altorius.

Susimąstymai
Yra labai natūralu, kad sunkią tėvynei 

valandą visais keliais klaidžioję jos vaikai 
renkasi glaustis į vieną avidę. Ir prancūzų 
socialistų partija — kuri, niekas neginčys, 
visą laiką buvo internacionalizmo idėjos 
avangarde — viešai deklaravo, kad priešo 
okupacija ir tautos rezistencija padėjo pro
letarui vėl atrasti savo tėvynę. Keista užtat, 
kad atsiranda lietuvių tarpe žmonių, kurie 
gali šiandien iškelti virš visko kurią nors 
grynai internacionalinio pobūdžio idėją, jos 
vardan išskirti iš tautinės bendruomenės 
kitaip galvojančius žmones, neigti tautines 
ideologijos buvimą, kelti kažkokių praeities 
sąskaitų suvedinėjimo mintį. Mums norisi 
tikėti, kad tai tik JIsitiktinis reiškinys, ko
kio nors neapsigalvojimo ar nesusipratimo 
išdava. Lietuviška pasaulėžiūrinė mozaika 
yra plati, ir joje pakanka vietos kaip ir 
socialistui ir katalikui. Tačiau reikia su
prasti, kad tokia dilema „arba bažnyčia, 
arba bolševizmas” yra grynai internacio
nalinis ir propagandinis produktas, lygios 
vertės, kaip ir komunistų peršama dilema 
„arba progresas arba reakcija”; ir viena, it 
kita yra simptomatiški „separatizmo” reiš
kiniai pavojuje atsidūrusios tautinės ben
druomenės gyvenime, ir žmonės, jas at
stovaują, kvalifikuotini, kaip patys save iš 
tautinės bendruomenės išskiriu asmens, nes 
jų vedama akcija nusileidžia žemiau tauti
nių interesų plotmėj priimtino idėjinio 
ginčo ir, įgavusi konkrečias formas, būtų 
kenksminga šiuo metu neabejotinai priva
lančiai dominuoti tautinio solidarumo ne
laimėje idėjai.

Jeigu tokia idėja ir tokia akcija būtų 
neatstitiktinė, o reprezentuojanti aiškų ir 
tvirtą kai kurių žmonių nusistatymą, mums 
vis dėlto aišku, kad ji jokiu būdu nevaiz
duoja visos katalikiškosios visuomenės nu
sistatymo. Ir jei yra kur nors riba, ski
rianti pasaulį į dvi clalis, į Dievo ir šė
tono karalystes, mums atrodo, kad ant jų 
žyminčio stulpo yra užrašas „Čia prasi
deda Laisvės šah's”, ir kad pasienio sar
gybiniu tikrai nestovi Vincas Ramonas.

(Pabaiga)

)
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Pabaltijietės moterys bendradarbiavimo keliu
’ Balandžio mėn. 10 — 11 dienomis Augs

burgo stovyklose Pabaltijo Moterų Tarybos 
rūjoesčiu buvo sušauktas PMT narių ir visų 
trijų tautybių rašytojų suvažiavimas.

Suvažiavimas pradėtas pabaltiečių moterų 
rašytojų koncertu-vakaru, kuris įvyko „Lud- 
wigsbau” salėje 14 vai. Iškilmingą koncertą 
atidarė šiuo metu einanti Pabaltijo Moterų 
Tarybos pirmininkės pareigas estė phil. 
mgr. Mali Jurmą. Ji skaitė paskaitą, ku
rioje supažindino susirinkusius su estų li
teratūra ir jos laimėjimais nuo pat jos 
pradžios ligi šių dienų. Ji ypatingai iškėlė 
moteris kūrėjas ir apibūdino jų kūrybą.

Po paskaitos buvo paskaityta būdinges
nių esčių eilėraščių ir prozos fragmentų. 
Skaitymą paįvairino solistės H. Aren ir 
moterų choro, ved. M. Noorkukk, dainos.

Latvių programa taip pat pradėta paskai
ta. Latvių istorikė A. Gailite savo paskai
toje ilgiau sustojo ties dvasiniu latvės mo
ters gyvenimu, pažvelgdama į jį istorijoj 
perspektyvoje.

' Latvės rašytojos paskaitė savo kūrybos, 
kaip eilėraščių, taip ir prozos. Dainininkė 
Velta Liepina — Žakis padainavo latvių 
kompiozitorių ir liaudies dainų.

Lietuviškąją koncerto-vakaro dalį pra
dėjo paskaita dr. M. Žilinskienė, kurioje 
nuosekliai pasekė lietuvių tautinės minties 
pasireiškimą mūsų literatūroje, nurodyda
ma, kad tautinė idėja nelyginant raudonu 
siūlu tiesiasi per visą lietuvių kūrybą. Ji 
nenutrūkusį nė dabar. Savo paskaitą ji 
baigė žodžiais, kurie trumpai apibūdina 
visą šio vakaro prasmę:-~4ie dėl aukso ir 
sidabro kovojama tremtyje. Tai yra tęsi
nys mūsų darbo, mūsų tautinių idėjų, ku- 

, rios taip gyvai atsispindi mūsų visoje li
teratūroje. O čia susirinkome ne politiniam 
pobūviui. Mes norime viena antrą arčiau 
pažinti, kad tas mūsų bendrasis darbas 
būtų mažesnis. Mes trokštame, kad musų 
Pabaltijo auksas, kuris puošia mūsų tau
tinius rūbus, nepakliūtų į svetimas rankas.

Vilniaus operos solistė J. Krištolaitytė- 
Daugėlienė, akomponuojant Jer. Kačinskui, 
padainavo tris lietuviškas dainas. Aktorė 
B. Pūkelevičiūtė 'perskaitė lietuvių jx>etų 
eilėraščių. Visos paskaitos ir literatūri
niai skaitymai ligi šiolei buvo skaitomi 
vien vokiečių kalba. Lietuvių kalbas skam
bumui parodyti akt. B. Pūkelevičiūtė eilė
raščius pirma perskaitė vokiškai, o paskui 
ir lietuviškai.

Lietuviškąją dalį, o taip pat ir visą kon
certo-vakaro programą užbaigė šokėja 
Aid. Valeišaitė, pašokdama kelis išraiškos 
šoktus.

Vakare Hochfeldo stovykloje įvyko ben
dra visų pabaltiečių rašytojų ir PMT na
rių arbatėlė, kurios metu pasikeista nuo
širdžiomis kalbomis. Pabaltietes sveikino 
Liet. Rašytojų Sąjungos pirm. St. Santva
ras ir rašytoja Nelė Mazalaitė, kurių tele
gramas perskaitė dr. M. Žilinskienė. To
liau visų trijų tautybių rašytojos paskaitė 
savo kūrybos gimtąja kalba. Kai kas buvo 
išversta ir vokiškai. Pabaltietes rašytojos 
arbatėlės metu priimtoje rezoliucijoje pa
reiškė norą arčiau susipažinti su kiekvienos 
tautos moterų kultūriniais laimėjimais.

Antroji suvažiavimo diena buvo skirta 
Pabaltiečių Moterų Tarybos veiklos reika
lams. Pakėlus tautines vėliavas Haunstette- 
no stovykloje, įvyko bendri posėdžiai. 
PMT pirmininkė phil. mgr. M. Jūrma pa
darė pranešimą, supažindindama su Pa
baltijo Moterų Tarybos darbais nuo spalio 
mėn. Per tą laiką buyo pasiųsta visa eilė 
memorandumų DP gyvenimo ir emigraci
jos reikalais. PMT gyvai reagavo visais 
reikalais, ypač tenai, kur lietė mqters ir 
motinos reikalus.

Kultūrinėje srityje bendradarbiauta 
trimis tautybėmis, o su Moterų' Lyga 
ruošta bendra paroda ir koncertas.

Iš užsieniuose, laisvuose kraštuose, esan
čių Pabaltijo valstybių .atstovybių ir kon
sulatų gauta daug laiškų, sveikinančių Pa
baltijo Moterų Tarybos darbą ir žadančių 
jį paremtu

Ateinantis PMT suvažiavimas numato
mas birželio mėn. pradžioje Wurzburge.

Po pranešimo aptarta visa eilė organi
zacinių klausimų ir 
sekcijų pranešimų.

Suvažiavimas baigtas 
kurių metu pasidalinta
bendradarbiavimo mintimis. Čia pat daly
vavę pabaltiečiai menininkai suruošė mažą 
koncertą.

Suvažiavime dalyvavo visų, trijų tautybių 
moterų veikėjos. Suvažiavimas praėjo dar
bingoje nuotaikoje, prie kurios sudarymo 
prisidėjo rūpestinga Augsburgo abiejų sto
vyklų visų trijų tautybių moterų globa.

. S. Narkėliūnaitė.

išklausyta

bendrais 
tolimesnio

su
su

paskirų
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glaudaus

Kuaiūriingoje stovykloje ruošiamasi atoiėtoi
LIETUVIAI SPECIALISTAI DIRBA 

MOŠŲ ATEIČIAI
Schweinfurtas. IRO Vocational 

Training School — mokykla buv. Wurzbur
go lietuvių stovykloje, o nuo š. m. sausio 
mėn. 30 d. Schweinfurte baigė trijų mėn. 
amatininko mokymo kursą, kurį pradėjo 
1947 m. gruodžio mėn. 221 d. Tarp š. m. 
kovo mėn. 15 d.—20 d. įvairių specialybių 
klausytojai prie skirtų egzaminų komisijų 
išlaikė baigiamuosius specialistų egzaminus 
Radiotechnikos — 13 klausytojų, stalių — 
16; braižytojų — 7, batsiuvių — 10, vyr. 
rūbų siuv. kirp. — 13; Mot. rūbų siuv. kirp. 
— 17; buhalterijos — 9.

Buv. Schweinfurto stovykloje tokią pat 
mokyklą baigė šių specialybių amatininkai:

Eelektroinstaliatorių — 16; stalių — 2; 
batsiuvių — 7; vyr. rūbų siuv. kirp. 6; 
mot. rūbų siuv. kirp. — 17. ,

Iš viso abiejų Schweinfurto stovyklų šias 
mokyklas baigė nauji amatininkai.

GIMNAZIJOS PEDAGOGAI TAIP PAT 
NEAPSILEIDŽIA

S. m. kovo mėn. ir buv. Wurzburgo (da
bar Schweinfurte) gimnazija šventė 1947/48 
mokslo metų' pabaigtuves, išleisdama baigu
sius gimnaziją 6 abiturientus ir specialistų 
mokytojų pastangomis paruošė, o po įvyk-

Telkimas j Australiją
PCIRO 1 pranešimu, Australija pradėjusi 

verbuoti 2850 DP į Australiją. Likusioji 
kvota, 600 vyrų ir 325 moterų, perleidžiama 
Stuttgarto ir Miincheno apygardoms. Baigus 
darbą Stuttgarto apygardoje, pradedamas 
telkimas Frankfurte ir Miincnene.

Vyrai telkiami statybai, gęležftikeliams ir 
anglių kasykloms. Moterys imamos ligoni
nėms kaip kvalifikuotos seserys.

Išvyksta į Venecuelą
Apie 400 tremtinių iš Štutgarto balan

džio 16 d. per Marseillę išvyks į Venecuelą. 
IRO ir Venecuelos vyriausybės sutartis įga
lina 1.800 tremtinių emigruoti iš JAV zonos 
į Venecuelą. Pastaroji yra viena iš nedau
gelio valstybių, kuri priima imigrantus su 
šeimomis. Paskutiniame transporte buvo 190 
šeimų žemės ūkiui.

,aš pasidariau įspūdį,

bus ap- 
arba jo-

patikina,

' Dar karti}
dėl svetimos valytos

1. Okupacinės įstaigos praneša, kad pa
gal karinės valdžios įstatymo 53 str. nedo- 
ponuoja užsienio mokamųjų priemonių.
2. Dar kartą įspėjama, kad visi DP, pas ku
riuos jjo šių metų balandžio 16 d.
tikta užsienio mokėjimo priemonių 
mis prekiaus, bus baudžiami.
3. Yra išleisti potvarkiai, kurie
kad visi DP, išvykdami iš Vokietijos, galės 
išsivežti visas užsienio mokėjimo priemones, 
kurias bus karinės valdžios įstaigose depo
navę. ‘
4. Toliau nurodoma j pareiškimus, ka
riuos yra padarę IRO teritorinių komitetų 
ir kitų DP pagalbą teikiančių organizacijų 
valdininkai, kaip antai br. Haberis, gen. 
Clayaus tarėjas žydų kiaušiniais, ir ku
riuose jie tą deponavimo akciją parėmė.
5. Iki š. m. balandžio 15 d. JAV zonoje 
krašto centr. banko visi skyriai turi tam 
reikalui specialius, langelius, kurie DP, tu
rintiems užsienio mokėjimo priemonių ir 
kt, privalo palengvinti jas karinės valdžios 
įstaigose deponuoti.

Atkartotinai paaiškinama, kad visos už
sienio mokėjimo priemonės, dejronuotos ka
rinės valdžios įstaigose, DP išvykstant iš 
Vokietijos bus leidžiama išsivežti;

PCIROj Bad Kissingen

Kaip gyvena tremtiniai Belgijoje
„Church World Service” ’ tarnautoja Mrs. 

Helena Nachoflnska, kuri, būdama priskir
ta prie „Preparatory Commision, Interna
tional Organization”, yra DP stovyklos 
Amberge aprūpinimo valdininkė, informuo
ja: Į JJelgiją išemigravę DP veikiai pakeitė 
„DP išvaizdą”.. Mrs. Nacholinska yra ne
seniai grįžusi iš apsilankymo anglių kasyk
lose, kur jai teko kalbėtis su tam tikru 
skaičiumi DP, Belgijoje susiradusių sau 
prieglaudą ir darbą.

„Aplamai reikia pasakyti”, informuoja 
Mrs. Nacholinska:
kad visi tie žmonės yra laimingi, praeityje 
palikę DP gyvenimą. Savęs nevertinimo 
kompleksas ir rezervuotumas, kuris žymu 
daugelio DP tarpe Vokietijos stovyklose, po 
kelių mėnesių buvimo Belgijoje dingo. Jie 
atrodė švarūs, buvo gerai apsirengę ir juo
se buvo matyti pasitikėjimas savimi.

Ta aprūpinimo valdininkė turėjo pasikal
bėjimą su vidutinio amžiaus moterimi, kuri 
pridūrė, kad nuo savo atvykimo ji jautėsi 
nelaiminga ir apleista svarbiausia dėl to, 
kad nemokėjo prancūzų kalbos. Vieną sek
madienio vakarą ji nuėjo į vietinę bažny
čią. Po pamaldų priėjo prie jos dvi belgės 
ir pakvietė^ją eiti į jų namus. Su jų pagalba 
ji mokėsi prancūziškai. Dabar ji jaučia tu
rinti savo naujoje tėvynėje visišką prie
globstį ir nori įgyti Belgijos pilietybę. Jos 
vyras, kuris yra angliakasis, -irgi pareiškė, 
kad nauju savo gyvenimu patenkintas.

Vienas jaunas vyras, kuriam teko kalbėtis 
su Mrs. Nacholinska, jautėsi turįs didelę 
problemą. „Kokiu būdu aš galėčiau čia at
sigabenti savo sužhdėtinę?” jis paklausė. 
„Ji turi tuojau atvykti. Aš negaliu ilgiau 
likti viengungis. Tai nepatogu. Valgis, bal
tiniai, rūbų taisymas — visa tai brangiai 
kaštuoja. Daug, patogiau yra vesti ir turėti 
žmoną, kuri tą 'darbą padarytų. Tikėkit ma
nimi”, jis patikino Mrs. Nacholinską: „aš 
uždirbu pakankamai, kad išmaitinčiau žmo
ną ir, lyginant su dabartinėmis mano išlai-- 
domis, tai kaštuos pigiau”.

Sutherland Denlinger, Public Information

dytų egzaminų, iškilmingo išleistuvių akto 
metu įteikė specialybių baigimo pažymėji
mus:

Mot. rūbų siuv., kirp. — 11 klausytojų; 
namų pramonės audimo — 8;' elektro justa - 
liator. — 10 klausytojų.

Iš viso gimnazija šiais mokslo metais iš
mokė 29 naujus amatininkus, kurie išleistu
vių proga surengė darbelių parodą.

VEIKLUS INŽINIERIŲ DRAUGIJOS 
SKYRIUS

Buv. Wurzburgo stovyklos Liet. Inž. D-jos 
skyrius atlikęs daug kūrybinio darbo, su
organizavęs ir įvykdęs pirmąjį Lietuvos inž. 
suvažiavimą, išleidęs „Inžinieriaus Kelio” 
Nr. 1 ir „Technikos Pasaulio” Nr. 1 žurna
lus ir kitokius leidinius, suorganizavęs LTB 
Suaugusių Švietimo Institutą, kurį iki šiol 
baigė 112 įvairių specialistų š. m. sausio 
mėn. 13—30 d. d. persikėlė kartu su visa 
stovykla iš Wurzburgo į Schweinfurtą. Čia 
š. m. vasario mėn. 7 d. susiliejo su buv. 
Schweinfurto Inž. d-jos skyriumi nudaryda
mas laikinąją skyriaus valdybą iš dipt inž. 
K. Kruliko, inž. G. J. Lazausko, dipl. chem. 
M. Bliūdžiaus ir dipl. inž. J. Milerio, š. m. 
kovo mėn. 21 d. jau trečią kartą švęsdamas 
Technikos Globėjo — Sv. Juozapo tradi
cinę šventę išsirinko abiejų sujungtų sky
rių naują skyriaus valdybą iš dipl. inž. J. 
Ruokio, dipl. inž. A. Ciplijausko ir inž. B. 
Žutauto; o taip pat ir skyriaus revizijos ko
misiją iš dipl. inž. J. Milerio, inž. G. J. 
Lazausko ir inž. J. Vaitonio.

Buv. Wūrzburgo Inž. d-jos skyriaus 
įsteigtame ir vadovaujame LTB suaugusių 
švietimo institute veikia šie specialybių sky
riai, kuriuose mokosi iš viso,69 kląusytojai: 
Sveisavimo — 9 klausytojai; knygrišystės— 
13, sodinink.—daržin. — 8; vyr. rūbų siuv. 
kirp. — 10; dailės studijos — 4 ir anglų 
kalbos mokymo skyr. — 25.

Buv. Wurzburgo inž. d-jos skyr. redakci
nės kolegijos inž. G. J. Lazausko, dipl. inž. 
K. Kruliko ir dipl. inž. A. Ciplijausko pa
stangomis paruoštas ir atiduotas spaudai, 
iš eilės trečiasis skyriaus žurnalas „Tech
nikos Pasaulis” Nr. 2. ,

STEIGIAMA ZONINE IRO AMATŲ 
MOKYKLA

Pradėta organizuoti IRO Area Team 3 
ribose zoninė amatų mokykla Schweinfurto 
lietuvių stovykloje (Panzer Kaserne), re-

L

Europos tautų ūkio chartoje-Vokietijoje 
numatyta didžiausia palankumo klauzulė.

'(D/R),, "

Dūmai ... i
■ I ‘ •

Lietuviška patarlė sako, kad nėra namų be dūmų. Ir tai suprantama — ją 1 
buvo visais laikais ir visose pirkiose. Nekalčiausias ir pareigingiausias gaidys gali t 
pastatyti kaimynų diplomatinius santykius pavojun, o ką jau kalbėti apie kaimo 1 
bobutės šnabždesį kaimynei ausin. t

Ir nors dabartinės Mūsų pirkelės, geriau pasakius pastogėlės, savo išvaizda ; 
bei gyvenančių jose interesų bendrumu labai kuklios, tačiau tradicinė patarlė ga- ; 
lioja ir toliau. Dar gi veikliau, nes kaip sakoma, kasdieną mes vieni kitiems lipa- ; 
me ant kulnų. Jei anksčiau kuris Jonas ar Petras susipykdavo su kaimynu ir grį- ; 
žęs namo užtrenkdavo duris — tai iki pyktis praeidavo, galėdavo tą Petrą nesu- ; 
tikti ištisomis savaitėmis. Šiandien kitaip — jau už valandos tas Petras per tas ; 
pačias duris turi eiti į savo „apartamentus”, kurie tik paklodėje atskirti nuo prie- ; 
šingų kaimyno interesų. ;

Tie lokaliniai ir asmeniški dūmai dar nėra tokie pavojingi ir dažniausiai riba- Į 
jasi vienu kambariu, ar bloku. Tačiau yra kitos rūšies dūmų, kuriuos leidžia tam Į 
tikros grupės ir kurie būtinai nudažomi politinėmis spalvomis. Jei tie dūmeliai at- Į 
siranda vienoje pastogėje — būtinai užnuodija visos stovyklos orą, kuris šiame j 
išradingame atomo amžiuje pasklinda ir J kitas stovyklas ir net ten, kur tikrai t 
reiktų blaiviai galvoti ir užsidėti tokius saulės akinius, per kuriuos visuomet t 
matytųsi mūsų gyvenamojo momento realybė, jaučiamas^ atsakingumas ir tas jun- Į 
giamasis ryšys bendroje kovoje dėl geresnės ateitie?. Būna ir atvirkščiai, kada pa- Į 
minėtasis procesas prasideda ne toje kuklioje pastogėje, bet ten, kur visi laukia 1 
nuoširdžių ir drąsinančių žodžių ir dar veiksmingesnių darbų.

Kai įvyksta šis rolių pasikeitimas, dažnas pastogės gyventojas trauko pečiais ; 
ir stebisi. Gyvenamas momentas itin nepalankus tiems nuspalvintiems dūmams, o • 
vis dėlto yra „chroniškų ligonių”, kurių nepagydo nei aštuntieji okupacijų metai ; 
tėvynėje, nei benamis gyvenimas, nei žūstančiųjų aimanos. ,■ _ ;

O pasimokyti jau būtų laikas. Ir taip’ pat susivokti erdvėje, laike ir pajusti • 
tikrąjį gimtosios žemės šaltinį, dėl kurto kiekvienas padorus lietuvis turėtų Išsi- ; 
žadėti visko ir viską aukoti vienam tikslui ... 1

AMBICIJOS DIEVAITE. .
Jei kas Lietuvoje tvirtintų, kad lietuviai iš prigimties >są ambicingi, greit ; 

reaguoją, be galo jautrūs garbės klausimuose — ne visi paturėtų, tačiau, kad mes ! 
dabar tokie esame, atrodo, nuginčyti būtų sunku. Bet šis ambicijos jausmas nėra ; 
tas, kurį mes esame įpratę užtikti raštų kalbose ir charakterių bruožuose. Jis yra J 
grynai šio karo padarinys ir jo autorius — nervai. Oi nervai, nervai ... visi mes ; 
jų turime ir kartu neturime. Jei mes pasektume jų keliais ir leistume jiems išlieti ; 
savo tulžį, tikriausiai pritruktų mums patiems kantrybės ir tektų pasikliauti žino- ; 
muoju fizikos dėsniu.

Neseniai man teko šiuo klausimu išsikalbėti su vienu laikraščio redaktorium. ; 
Palietus šį klaiisimą, jis tuoj pat užšachavo tokiu drąsiu tvirtinimu:

— Jei mes grįžtume namo, o šitam aš tikiu, tai beveik pusė mūsų tautiečių • 
pakliūtų į psichiatrines ligonines!

— Kaip tai? — pertraukiau su nusistebėjimu. :
— Labai paprastai, — tęsė ramiai redaktorius, jei tamstai tektų pavažinėti po J 

mūsų tremtinių stovyklas, stebėti tarpusavio santykius ar sėdėti redakcijos kėdėje ; 
— prie kitų išvadų neprieitum. Nekalčiausias žodelis, nieko, dėtas sakinys, klaidin- ; 
gal suprastas kelių žodžių humoras, sukelia kartais tokį triukšmą, jog jam nutil- į 
dyti reikia šauktis net svetimųjų pagalbos.

Taip, ambicijbs dievaitė garbinama, kiekviename žingsnyje: šeimoje, kolonijos • 
susirinkimuose, priešingų įsitikinimų susidūrimuose, spaudos puslapiuose. Bet ar j 
tie garbintojai kartais nepagalvoja apiė šios tremtiniškos ligos vaistus, kurie yra • 
tokie paprasti ir visiems prieinami ... ;

Prisipažinsiu, kad pradžioje šios redaktoriaus pastabos ir mano kraujo tempe- į 
ratūrą buvo pakėlę, bet rami pabaiga ir nuoširdus fonas atšaldančiai paveikė ma- I 
no nervus ir aš truputį pagalvojau ... J

Ar tai nebuvo tie siūlomieji jo vaistai?
KODĖL TOKS TRIUKŠMAS?

Jei pradėjome kalbėti apie nervus, kaip gi apeiti tylomis jų „suokalbininką’ ; 
triukšmą, kurie tarpusavy turi tokį tamprų ryšį, jog sunku įsivaizduoti sukeltą ; 
triukšmą, kur pirmuoju smuiku negrotų nervai.

Štai neseniai, po ilgo atoslūgio mūsų „aukštos politikos” gyvenime vėl kilo ! 
bruzdėjimas, kurio priežastys eiliniam stebėtojui nevisai suprantamos. Kaltininku ! 
pasirodė esąs BDPS! Pradėtas leisti krašto rezistencijos vardu biuletenis, kuris 1 
pasiryžo gyvu žodžiu perduoti bent dalį tos sunkiai vedamos kovos su bolševikiniais • 
okupantais ir priminti esantiems tremtyje tą gimtosios žemės balsą, kuris vis re- l 
čiau yra mūsų girdamas. Ir pasakykite gerbiamieji, kas čia blogo ?Ar turime tuoj i 
smerkti šį darbą, ar girti? O vis dėlto girdėjome oficialius ir viešus pasmerkimus, • 
kaip neatsakingų asmenų skaldomąjį darbą ir tt. Gal čia viskas priklauso sped- ! 
finei „aukštos politikos” sričiai, kuri ne visiems prieinama ir žinoma, tačiau kai 1 
pavartome paskutiniojo biuletenio (Nr. 3) puslapius, kur randame visai neginčija- • 
mus faktus apie šį skelbiamų dokumentų autentiškumą, tarp kitko vardinį išvež- • 
tųjų sąrašą — pasidaro visiškai nesuprantamas šis triukšmo kėlimas ir dar nesu- l 
prantamesnės tos priežastys, privedusios iki tokių sprendimų. Valia visiems turėti 1 
savo nuomones ir pro savo nuosavus žiūronus žiūrėti j dabartinį ir ateities vaiz- ! 
duojamąjį gyvenimą, tačiau kaip po to turi jaustis tas eilinis skaitytojas, kuris nie- i 
ko nenori girdėti apie jokias „valdžių” klasifikacijas ir kartu su vienu tyliu kulti- ! 
rininku tarti šiuos žodžius:

— Jei visa energija nebūtų eikvojama tiems ambiciniams grupiniams infere- ; 
sams, o nukreipta bendram tikslui — neabejoju, jog mes žymiai daugiau atsiektu- ; 
me, negu ginčydamiesi dėl nežinomojo ateities objekto. — VYT. GEDRIMAS. 1

imama ir globojama'IRO vyr. zonos vado
vybės Heidelberge.

Pradžioj numatoma veiks šie ąmatų mo
kymo skyriai: mūrininkų, kalvių ir šaltkal
vių, šveisuotojų, elektromonterių, batsiuvių 
ir stalių. Mokslas pagal galimybę numato
mas išeiti 2—3 mėn. būvyje. Patalpos yra 
numatytos mokyklai, dirbtuvėms, ihokyto- 
jams ir bendrabučiai mokiniams. Moky
mas pradedamas gegužės mėn. 1 d., Kz. Kr.

MOTINOS DIENA J

Šiais metais Motinos Diena išpuola ge
gužės 2 d. Lietuvoj Motinos Diena buvo iš
kilmingai švenčiama. Būdavo ruošiamos spe
cialios pamaldos ir minėjimai su menine 
programa. Ir tremtyje ligi šiol ta tradici
ja palaikoma. Kultūrinės organizacijos, mo
kyklos, katalikiškos akcijos branduoliai ii 
kitos įstaigos prašomos ir šiemet Motinos 
Dieną atitinkamai paminėti.

Margame pasaulyje _
Trumpos suknios arba ilgos barzdos 

Vieno Amerikos universiteto studentai 
įsteigė draugiją kovai su ilgomis suknelė
mis. Jie grasina panelėms, kad jie pradėsią 
auginti ilgas barzdas, jei jos pradėsiančios 
pagal naują madą nešioti ilgis sukneles.

Caro šeima palieka Europą
Didžioji kunigaikštienė Olga Aleksan

drovna, caro Aleksandro 3. jauniausioji 
duktė ir caro Nikalojaus sesuo, kuri nuo 
1919 m. gyveno Danijoje, ketina netrukus 
šią šalį palikti. Ji važiuoja per Angliją j 
Kanadą. Savo dvarą netoli Kopenhagos ji 
jau pardavė. Ją lydės ios vyras, huv. pul
kininkas N. Kulikovskis, ir jos abu sūnūs, 
kurie dabar kaip karininkai tarnauja danų 
armijoje. Tas sprendimas padarytas dėl po
litinės padėties Europoje.

Kinijos Mala Hari
„Spindinčioji Ja d ė”, Kinijos 

Mata Hari, šiomis dienomis palaidojo 
paskutinę viltį išsigelbėti nuo mirties baus
mės, nes vyriausiasis Hopejo apeliacijos 
teismas atmetė jos prašymą persvarstyti jos 
bylą. Japonų okupacijos metu ji demon
stravo savo draugiškumą priešui, paraduo
dama Pekino gatvėse japonų generolo uni
forma. Prieš vedama į mirties vykdymo 
vietą ji prašė leisti jai apsivilkti gražiau
sius drabužius ir bųti sušaudytai klūpant. 
Ta, 35 metų kinietė gražuolė buvo geriau
sia’ japonų generolo Doiharos visą Kiniją 
aptraukiančio špionažo tinklo agentė.

Gudruolis
Pagal danų muitų įstatymus leidžiama 

įvežti be muito 50 cigarečių. Tačiau ame
rikietis atvyko į Kopenhagą Ir atvežė 1000 
cigarečių. Kaip jis tai padarė? Jis turėjo 
kantrybės užrūkyti kiekvieną ir tuoj užge
sinti. Tokiu būdu jis atvežė 1000 cigarečių 
nuorūkų, kurioms nėra jokių suvaržymų.

Briliantai gatvėje
Praeitą žiemą vienas Mūncheno darbinin

kas, 60 m. amžiaus, rado gatvėje, sniege, 
odinį rankinuką, kuriame buvo visokių 
brangenybių: aukso ir platinos žiedų su 
briliantais ir tikrais perlais. Sąžiningas 
radėjas, nors pats būdamas vargingoje 
būklėje, perdavė visus rastus daiktus Mūp- 
cheno rastų daiktų biurui. Čia brangenybes 
žinovai įvertino mažiausiai 70.000 aukso 
markių, o juodosios rinkos kaina siekė mi
lijonus. Kadangi per metus niekas preten
zijų nepareiškė, tai pagal įstatymą visos 
brangenybės perduotos sąžiningam radėjui 
nuosavybėn.

Stropus mokslas
Kaip žinoma, šventasis Raštas siūlo tin

giniams nueiti pas skruzdėlę, pasižiūrėti, ką 
ji daro, ir iš to pasimokyti. Viena Ameri
kos mokslininkų grupė pasekei šiuo patari
mu ir nuėjo pas skruzdėlę, kur išbuvo apie 
5 mėnesius. Prieš kurį laiką ji sugrįžo ir 
padarė pranešimą apie skruzdėlių gyveni
mą, kuris sukelia dideles abejones dėl Bib
lijos raginimo teisingumo. Mokslininkai 
nustatė, kad 40% yra tik darbininkės, o 
likusiosios 60% dirba tik tada, kai joms 
užeina nuotaika.
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